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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013492-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013492-38.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA BASTOS CARMONA REQUERIDO: NABIH FARES 

FARES Vistos em Plantão. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR com pedido de 

tutela de urgência movida por PATRICIA BASTOS CARMONA contra NABIH 

FARES FARES para: lhe seja deferido buscar os infantes M. N. F. e F. N. 

F., na residência paterna, na tarde de sábado (21/03/2020), para 

mantê-los em isolamento/distanciamento social; bem como que a 

convivência do requerido com as crianças indigitadas, às quartas-feiras e 

nos finais de semana alternados, seja suspensa, até segunda ordem, eis 

que, possui guarda compartilhada com o ex-cônjuge, porém, se preocupa 

com a vida dos menores e busca isolamento social e familiar para evitar 

eventual contato com vetores do COVID-19 Em que pese as os fatos e 

argumentos narrados na peça inicial, evidencia-se que a situação posta 

em juízo não se enquadra em nenhuma daquelas estabelecidas no 

Provimento nº 10/2016/CM c/c art. 1º, alíneas ‘a’ a ‘g’, Resolução nº 

71/2009 do CNJ, a justificar apreciação por este Juízo Plantonista. O 

Plantão Judiciário destina-se exclusivamente para casos urgentes 

expressamente identificados e para casos em que a medida postulada não 

possa aguardar a retomada do expediente sem manifesto prejuízo do 

interessado, o que não é o caso dos autos, inclusive, protocolizada em 

horário próximo ao expediente regular. Os autos apontam que o requerido 

é medico e já demonstrou sua preocupação com os cuidados dos 

menores declarando à genitora, inclusive, que poderá utilizar das 

informações técnicas para proteção de toda a família. É certo que a 

preocupação materna é adequada e pertinente. Porém não há dados ou 

elementos que poderiam e/ou levariam a mitigar o direito do genitor na 

convivência dos filhos. Diante do exposto, por entender que o presente 

caso não se amolda a nenhuma das situações de urgências previstas na 

Resolução nº 71/2009 do CNJ, determino a redistribuição da presente 

ação cominatória, para ulteriores de direito. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de março de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de 

Direito Plantonista

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013493-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. F. (REQUERIDO)

 

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR com pedido de tutela de urgência movida 

por PATRICIA BASTOS CARMONA contra NABIH FARES FARES para: lhe 

seja deferido buscar os infantes M. N. F. e F. N. F., na residência paterna, 

na tarde de sábado (21/03/2020), para mantê-los em 

isolamento/distanciamento social; bem como que a convivência do 

requerido com as crianças indigitadas, às quartas-feiras e nos finais de 

semana alternados, seja suspensa, até segunda ordem. Ação idêntica foi 

distribuída sob o nº 1013496-23.2020.8.11.0041 neste plantão judiciário. 

Portanto, intime-se a requerente e, inexistindo oposição, proceda-se as 

baixas necessárias..

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1013503-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

 

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 

300/CPC, DEFIRO em parte o pedido liminar e, via de consequência, 

determino a suspensão dos efeitos do artigo 8º do Decreto nº 7.849, de 

20 de março de 2020 com sintomática manutenção de 1/3 da frota de 

ônibus municipal para transporte exclusivo de profissionais da saúde 

(pública ou privada), mediante prévia identificação com carteira 

profissional, observada capacidade máxima de passageiros limitada em 

50% (cinquenta por cento), esterilização diária nos veículos e 

disponibilização de álcool em gel para os usuários do transporte coletivo, 

pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013507-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS COLETA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO PLANTONISTA CÍVEL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para revogação da prisão civil e 

cumprimento domiciliar, pois não verificado riscos epidemiológicos ao 

postulante, nem outro motivo a lhe conferir a imediata soltura.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013499-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

 

Diante do exposto, por entender que o presente caso não se amolda a 

nenhuma das situações de urgências previstas na Resolução nº 71/2009 

do CNJ, deixo de apreciar o pedido no Plantão Judiciário.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1013503-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ONIVALDO BUDNY ': PROCESSO n. 

1013503-67.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Assistência à Saúde]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) POLO ATIVO: 

Nome: SINDICATO DOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO MT 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2754, - DE 1747/1748 A 

3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 POLO PASSIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE CUIABA Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, PRAÇA ALENCASTRO 158, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-906 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, 

e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para responder a 

ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. LIMINAR: "Ante o exposto, preenchidos os 

requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, DEFIRO em parte o pedido 

liminar e, via de consequência, determino a suspensão dos efeitos do 

artigo 8º do Decreto nº 7.849, de 20 de março de 2020 com sintomática 

manutenção de 1/3 da frota de ônibus municipal para transporte exclusivo 
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de profissionais da saúde (pública ou privada), mediante prévia 

identificação com carteira profissional, observada capacidade máxima de 

passageiros limitada em 50% (cinquenta por cento), esterilização diária 

nos veículos e disponibilização de álcool em gel para os usuários do 

transporte coletivo, pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais)". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado aos autos do processo. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Cuiabá , 22 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA nº 013/2020-DF

 Disciplina os procedimentos a serem adotados em relação aos processos 

e incidentes físicos em geral durante o período de vigência da 

Portaria-Conjunta n. 249.

 O Excelentíssimo Senhor Doutor LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, 

MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

 Considerando a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

 Considerando a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho e alterando 

a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso;

 Considerando a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, que 

estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão 

Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, 

dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

 Considerando que 90% das Varas Criminais da Comarca de Cuiabá ainda 

não foram inseridas no Processo Judicial Eletrônico, bem como que nas 

Varas Cíveis ainda existem Processos que não tramitam eletronicamente;

 Considerando que o Sistema Apolo somente pode ser acessado pela 

Rede do Poder Judiciário;

 Considerando que, por força art. 306 do Código de Processo Penal, a 

privação de liberdade decorrente de flagrante delito deverá ser 

comunicada imediatamente ao juiz competente;

 Considerando a viabilidade de disponibilização de endereço eletrônico do 

Fórum de Cuiabá-MT para as comunicações a serem realizadas pelas 

Autoridades Policiais como, por exemplo, o Auto de Prisão em Flagrante e 

outros documentos relacionados ao expediente forense;

 Considerando a necessidade de garantir maior eficiência e agilidade na 

prestação jurisdicional.

 RESOLVE:

Art. 1 º O protocolo de documentos e distribuição de feitos alusivos a 

processos e incidentes físicos em geral (incluindo pleitos urgentes 

supervenientes à distribuição), que tramitam pelo Sistema Apolo, deverão 

ser feitos pelo Sistema PEA, opção que deverá também continuar a ser 

utilizada em relação aos feitos que tramitam em Varas contempladas com 

o Apolo Eletrônico.

 Art. 2º. Estabelecer que todas as comunicações relacionadas às 

atividades da Polícia Judiciária Civil, como por exemplo, as que digam 

respeito à prisão em flagrante, serão recebidas pelo Fórum da Comarca de 

Cuiabá de forma eletrônica (via e-mail):

 § 1º. Nos dias úteis, as comunicações referentes à Custódia serão 

recebidas das 8h às 15h pelo endereço de e-mail da Central de 

D i s t r i b u i ç ã o  d o  F ó r u m  d e  C u i a b á  (  H Y P E R L I N K 

"mailto:cba.distribuicao@tjmt.jus.br" cba.distribuicao@tjmt.jus.br), que fará 

o pré-cadastro e as enviará no e-mail funcional do Magistrado Plantonista 

da Custódia.

§ 2º. Nos dias úteis, os expedientes referentes às demais comunicações 

urgentes serão recebidas das 12h às 19h no endereço de e-mail da 

Central de Distribuição do Fórum de Cuiabá ( HYPERLINK 

"mailto:cba.distribuicao@tjmt.jus.br" cba.distribuicao@tjmt.jus.br).

§ 3º. Nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, as 

comunicações referentes à Custódia serão recebidas das 9h às 15h, pelo 

endereço de e-mail da Secretaria que estiver escalada para o Plantão 

Judiciário da Comarca de Cuiabá, devendo a Unidade Policial comunicar, 

via telefone funcional, o Gestor Plantonista.

§ 4º. Nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, as demais 

comunicações urgentes serão recebidas das 13h às 17h, pelo endereço 

de e-mail da Secretaria que estiver escalada para o Plantão Judiciário da 

Comarca de Cuiabá, devendo a Unidade Policial comunicar, via telefone 

funcional, o Gestor Plantonista.

I – Os endereços de e-mail e números de celular funcional das Secretarias 

Judiciárias constam no site do Tribunal de Justiça do estado de Mato 

G r o s s o :  H Y P E R L I N K 

"http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf

3 3 e a e " 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae.

II – A informação da Vara escalada para o Plantão Judiciário pode ser 

obtida no site do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso: 

H Y P E R L I N K  " h t t p : / / w w w . t j m t . j u s . b r / p j c o m a r c a s " 

http://www.tjmt.jus.br/pjcomarcas.

III – Todas as comunicações eletrônicas realizadas pela Polícia Judiciária 

Civil ao Fórum da Comarca de Cuiabá deverão receber a confirmação de 

recebimento pelo destinatário do e-mail, a fim de evitar problemas de 

comunicação e garantir o regular desenvolvimento dos procedimentos a 

serem realizados.
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IV – Os servidores lotados na Central de Distribuição deverão acessar o 

e-mail institucional da unidade durante o expediente forense, com o 

objetivo de verificar a existência de comunicações da Polícia Judiciária 

Civil e outras entidades, realizando as diligências necessárias, se for o 

caso;

V – Os Gestores Judiciários das Secretarias e os Gestores Plantonistas 

deverão acessar o e-mail funcional de sua respectiva Secretaria 

diariamente e durante o plantão judicial com o objetivo de verificar a 

existência de comunicações da Polícia Judiciária Civil e outras entidades, 

realizando as diligências necessárias, se for o caso;

VI – No expediente de plantão judiciário, compete à Delegacia de Polícia 

Judiciária Civil, quando do envio das peças alusivas ao flagrante delito aos 

endereços eletrônicos disponibilizados, comunicar, via telefone (Portaria 

do Plantão), a remessa da documentação.

Art. 3º. No que refere às ordens judiciais consideradas urgentes e 

aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado, pela autoridade 

judiciária, imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave 

lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento do 

interesse da justiça, os mandados ou decisões serão cumpridos pelos 

oficiais de justiças plantonistas, nos termos do art. 5 º, da 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 e deverão ser 

encaminhados para a Central de Mandados da seguinte forma:

 § 1º. Os mandados expedidos pelo PJe e pelo SEEU deverão ser 

encaminhados pelo próprio Sistema como de costume.

§ 2º. Os mandados expedidos pelo Apolo deverão ser encaminhados para 

o endereço de e-mail da Central de Mandados, HYPERLINK 

"mailto:cba.mandados@tjmt.jus.br" cba.mandados@tjmt.jus.br.

Art. 4º. Os mandados encaminhados pelas Varas não Plantonistas, das 

12h às 16h, serão distribuídos na mesma data, para cumprimento pelo 

Oficial do Plantão Diário.

 Art. 5º. Os mandados encaminhados pelas Varas Plantonistas da 

Custódia serão distribuídos na mesma data para cumprimento pelo Oficial 

do Plantão da Custódia.

 Art. 6º. Os mandados expedidos durante o Plantão Judiciário e Semanal 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Plantonista diretamente para o 

e-mail funcional dos Oficiais de Justiça Plantonistas escalados.

 Art. 7º Após cumpridos todos os Atos da Custódia, bem como do Plantão 

Judiciário e Semanal, os procedimentos devem ser encaminhados ao 

C a r t ó r i o  D i s t r i b u i d o r  p e l o  e - m a i l  H Y P E R L I N K 

"mailto:cba.distribuicao@tjmt.jus.br" cba.distribuicao@tjmt.jus.br.

Art. 8º Fica a cargo do Plantonista subsequente buscar o aparelho de 

celular do Plantão com o Plantonista corrente, tanto para Gestores, quanto 

para Oficiais de Justiça.

 Art. 9 º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 20/03/2020.

 Publique-se, remetendo-se cópia desta Portaria à Presidência, à 

Diretoria-Geral, à Corregedoria-Geral da Justiça, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil - MT, às 

Procuradorias Gerais do Estado e do Município de Cuiabá, à 

Coordenadoria da Policial Judiciária Civil, bem como aos servidores e 

magistrados, por e-mail funcional, além de afixação no átrio do Fórum.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

 (assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

Decisão

CIA N°:

0712301-54.2020.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Pontual Fomento Comercial LTDA

Advogado:

 Robson Wesley Nascimento de Oliveira – OAB/MT 21.518/O

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Pontual Fomento Comercial LTDA, por intermédio de seu 

representante legal, no valor de R$ 69,66 (sessenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou do 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Pontual Fomento Comercial LTDA é o 

beneficiária, verif ica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

• Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado).

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°:

0711765-43.2020.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Cavalca Construções e Mineração LTDA

Advogado:

 Robson Wesley Nascimento de Oliveira – OAB/MT 21.518/O

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Cavalca Construções e Mineração LTDA, por intermédio de 

seu representante legal, no valor de R$18.298,25 (dezoito mil, duzentos e 

noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou do 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;
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 • Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Khalil e Curvo Advogados Associados é 

o beneficiário, verifica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

• Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, númer de 

telefone;

 • Certidão devidamente selada do Distribuidor Judicial, conforme o caso, 

em se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado).

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°:

0709619-29.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Maria da Conceição Silva

Advogado(A):

 Francisco A. Freire Filho – OAB/MT 3.477

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Maria da Conceição Silva, por meio de seu representante 

legal, no valor R$ 562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito 

centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos (art. 105 do CPC) – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Giceli Aparecida dos Santos é a 

beneficiária, verif ica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos (art. 105 do CPC) – caso o 

beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento das custas 

processuais ou “parte do processo”;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°:

0711582-72.2020.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 MKTRADE – Comércio Exterior Ltda.

Advogado:

 Fausto Alves Lélis Neto – OAB/RS 29.684 (pp)

 Jordana Montagner – OAB/RS 113.520 (pp)

 Vistos etc.

 Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por MKTRADE – Comércio Exterior Ltda, por intermédio de seu 

representante legal, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou do 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 
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expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que MKTRADE – Comércio Exterior Ltda é a 

beneficiária, verif ica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

• Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

• Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial ou do Gestor da 

Vara, conforme o caso, em se tratando de recolhimento indevido, a maior, 

em duplicidade ou não utilização das guias em atos do processo 

(Autenticação, Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso 

de Apelação ou Recurso Inominado).

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°:

0708052-94.2019.8.11.0000 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Claro S.A.

Advogado(A):

 Evandro César Alexandre dos Santos – OAB/MT 13.431-B

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Claro S.A., por meio do seu representante legal, no valor de 

R$ 939,29 (novecentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou do 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios, e-mail da empresa e 

endereço completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de Custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que Claro S.A. é a beneficiária, verifica-se a 

ausência dos (as) seguintes documentos/informações no pedido:

• E-mail e número de telefone do beneficiário;

 • Certidão devidamente selada do Gestor do Juizado, conforme o caso, 

em se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado).

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

CIA N°:

0709459-04.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 BHG Imobiliária Hotelaria e Turismo S/A.

Advogado(A):

 Paulo de F. F. Pereira Leite – OAB/SP 317.575

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por BHG Imobiliária Hotelaria e Turismo S/A, por meio de seu 

representante legal, no valor R$ 10.415,17 (dez mil e quatrocentos e 

quinze reais e dezessete centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 • Requerimento da parte e/ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

 • Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

 • Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento e CPF de todos os Sócios (conforme consta no 

QSA da Receita Federal), e-mail da empresa, telefone e endereço 

completo;

 • Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e endereço completo;

 • Dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 • Apresentar as guias e comprovantes do pagamento;

 • Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 • Deferimento do(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 • Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 • Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – www.gilbertomelo.com.br.

 Desse modo, tendo em vista que BHG Imobiliária Hotelaria e Turismo S/A é 

o beneficiário, verifica-se a ausência dos (as) seguintes 

documentos/informações no pedido:

 • número de telefone do beneficiário;

 • Certidão devidamente selada do Gestor da Vara, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

 Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.

(assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034988-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008277-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020343-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS AMORIM DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1057893-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE GOMES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1054163-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO OAB - MT16776/O-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1043868-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO RICARDO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 
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de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1055984-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IRINEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos sobre as alegações da requerida e os pareceres do 

administrador judicial e do Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 23 de março de 2020. Felipe Coelho de Aquino Gestor Judiciário 

da 1ª Vara Cível

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001803-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON (AUTOR(A))

JOSE TEOFILO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT10031-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MONTANUCI (REU)

VANIA CRISTINA MONTANUCCI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO OAB - MT6481-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, 

na pessoa de seus Advogados, para no prazo de 15 (quinze) dias 

especificar as provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1061305-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REQUERIDOS DESCONHECIDOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para no prazo de 15(quinze) dias 

apresentar resumo da inicial, em formato WORD para a confecção do 

edital de citação, sendo que o arquivo deverá ser encaminhado pelo 

e-mail: cba.2civel@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003918-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CORREA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA CORREA RAMOS OAB - MT4981-O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA (REU)

ANTONIO EURONIAS DE MORAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMILSON PINTO DA SILVA (TESTEMUNHA)

RAFAEL CARVALHO CABRAL (TESTEMUNHA)

MARCOS JOSE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em 

audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Às providências. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1023363-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LEAL DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286-O (ADVOGADO(A))

VANDERLEY SOUZA DE AMORIM OAB - MT10207-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LIMA FRANCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1023363-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SONIA MARIA LEAL DE PAULA 

REU: RAFAEL LIMA FRANCO Vistos etc. Inicialmente, consigno que em 

que pese tenha sido formulado pedido de desistência pelo autor, além de o 

réu não ter exarado concordância, o autor requereu, através da 

impugnação da peça contestatória, que os pedidos iniciais fossem 

julgados procedentes. Pretendendo as partes pelo julgamento do mérito, 

incabível a homologação do pedido de desistência da ação. Assim, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015), consignando que, 

somente após o cumprimento desta determinação é que o feito será 

organizado e saneado, com a apreciação de eventuais preliminares, bem 

como o deferimento das provas que deverão ser abrolhadas em audiência 

de instrução e julgamento, sem prejuízo de julgamento antecipado 

consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015. Em seguida, conclusos. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004202-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JJ E NETOS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S/A 

(AUTOR(A))

JACOB HUCK NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDSON FERREIRA FREITAS OAB - SP121567 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MST - MOVIMENTO SEM TERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GRILEIROS, POSSEIROS, AMEAÇADORES, TRAFICANTES DA REGIÃO E 

TODOS E QUAISQUER QUE QUEIRAM MOLESTAR A POSSE DO AUTOR 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MSA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES ACOMPANHADOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE COSTA MATEUS (REU)

ELIAS COSME PEREIRA (REU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, por conta da Pandemia de Covid-19, nos 

termos da Portaria 249/2020-TJMT, a audiencia nos presentes autos foi 

suspensa e será oportunamente redesignada nova data. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1040939-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON JUNIOR DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Outros posseiros não identificados (REU)

DAMIAO DE TAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, por conta da Pandemia de Covid-19, nos 

termos da Portaria 249/2020-TJMT, a audiencia nos presentes autos foi 

suspensa e será oportunamente redesignada para nova data. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1009341-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CORREA CORTEZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA CORTEZ (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, por conta da Pandemia de Covid-19, nos 

termos da Portaria 249/2020-TJMT, a audiencia nos presentes autos foi 

suspensa e será oportunamente redesignada para nova data. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1027670-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

DARLA DA SILVA TAVARES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELBERTO VIEIRA PIRES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA (TESTEMUNHA)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, por conta da Pandemia de Covid-19, nos 

termos da Portaria 249/2020-TJMT, a audiencia nos presentes autos foi 

suspensa e será oportunamente redesignada para nova data. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1007102-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores do Prédio Público em que se situam as Escolas Estaduais Nilo 

Póvoas e Barão de Melgaço (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, por conta da Pandemia de Covid-19, nos 

termos da Portaria 249/2020-TJMT, a audiencia nos presentes autos foi 

suspensa e será oportunamente redesignada nova data. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1011787-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DO AMARAL RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO (REU)

Outros Interessados:

NEITON GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE ALVES DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

LEOPOLDO SOARES (TESTEMUNHA)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, por conta da Pandemia de Covid-19, nos 

termos da Portaria 249/2020-TJMT, a audiencia nos presentes autos foi 

suspensa e será oportunamente redesignada nova data. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1024392-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DIAS LEITE TASCA (AUTOR(A))

NEURI TASCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

KESIA DE TAL (REU)

WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, por conta da Pandemia de Covid-19, nos 

termos da Portaria 249/2020-TJMT, a audiencia nos presentes autos foi 

suspensa e será oportunamente redesignada nova data. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1026327-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILDES GUEDES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELSON BALBINO DE MELO (REU)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que impulsiono o processo para INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS, se manifestar sobre a 

diligencia negativa na carta precatória. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002313-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI LUIZ CIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Janilton Borges Pereira (REU)

Raquel Lima (REU)

Edileuza Souza Santos (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Tendo em conta a petição 

de id. 30300350, abro vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do 

art. 178,III, do CPC. Com a manifestação do Parquet, conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000231-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DOS SANTOS FELIX (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos, MANOEL VIEIRA DOS 

SANTOS ajuizou Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

em desfavor de GABRIEL DOS SANTOS FELIX, conforme qualificados na 

peça exordial. Afirma, em síntese, que é possuidor desde 1998 da 

chácara nº 73 no Recanto das Seriemas. Alega que assim como os 

demais chacareiros associados, ingressou com a ação de usucapião de 

nº 22245-4.2015.811.0041 - código: 997086, em trâmite na 11ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá. Aduz que sempre exerceu a posse sob o imóvel; 

entretanto, no dia seguinte, dia 17/10/19, os vizinhos ligaram para o 

requerente informando que naquela data havia ocorrido a invasão de sua 

chácara pelo requerido e que havia destruído os pertences e trocado o 

cadeado no local. Dessa forma, o autor encontra-se impedido de ingressar 

no local e pleiteia neste momento o deferimento da liminar de reintegração 

de posse. Com a inicial vieram os documentos de ids. 27781058 a 

27781072. Decisum de id. 27809918 determinou emenda à inicial para 

comprovação da posse. O autor acostou emenda à inicial no id.28752312, 

no entanto, a decisão de id. 29299137, determinou o desentranhamento da 

petição, bem como suspensão do feito por 30 dias. Nos ids.29729807, 

29729813, 29788517 e 29887302 foram acostadas novas petições de 

documentos requerendo o deferimento da liminar. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO. Embora este Juízo tenha determinado a 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias em 18/02/2020, em razão 

da suspensão do patrono da parte requerente, verifiquei junto à tabela da 

OAB que este foi restabelecido ao exercício de suas funções em 

21/02/2020 (file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/PDF46471.pdf). 

Dessa forma, passo a analisar as petições protocoladas posteriormente à 

data supramencionada visando garantir o acesso à justiça ao requerente, 

nos termos do art.5º, XXXV, da CF. A legislação Civil Brasileira (art. 560 

do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse 

da propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos 

ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, 

necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos 

instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou 

reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol 

disposto perante a intelecção do art. 561 do Código Civil, que assim 

dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação 

ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - 

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. No entanto, para concessão de 

medida liminar, e adoção do rito especial das ações possessórias há a 

necessidade que a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia, 

conforme determina o artigo 558 do CPC: Art. 558. Regem o procedimento 

de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste 

Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou 

do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo 

referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o 

caráter possessório. Inicialmente, cumpre ressaltar que é de 

conhecimento deste Juízo a situação que envolve a área do Recanto das 

Seriemas, em razão das inúmeras ações que aqui tramitam. Em análise 

aos novos documentos trazidos aos autos, especialmente ao vídeo 

constante no drive cujo link encontra-se disponível no id. 29788517, é 

possível verificar as benfeitorias realizadas pelo autor no imóvel, como 

casas, plantações de árvores frutíferas, presença de móveis, entre 

outros. Soma-se à isso o fato de ter ingressado em Juízo, no ano de 2015 

pleiteando o reconhecimento da usucapião sobre imóvel (ação de 

usucapião de nº 22245-4.2015.811.0041 Código: 997086, em trâmite na 

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, bem como ata da associação, na 

qual consta o nome do requerente como associado em 2007 e imagens de 

satélites anexadas à inicial, nas quais pode-se observar a construção de 

casas desde 2002. No vídeo mencionado, observa-se que atualmente as 

casas encontram-se com cadeados e a área abandonada, além disso, as 

declarações dos boletins de ocorrências de ids. 27781059 e 29887311, 

comprovam a ocorrência do esbulho em menos de um ano e dia, 

autorizando o deferimento da liminar. Destaco que para o deferimento da 

liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez 

comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, 

impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, 

tem decidido à jurisprudência pátria: “POSSESSÓRIA – LIMINAR – 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite 

a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe 

formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se 

a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente 

arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia 

da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e 

do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração 

na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada. (TRF 4ª R. – 

AI 89.04.16650-0 – PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). 

grifei. POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de 

liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo 

convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A 

justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não 

entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido 

liminar no inicio da lide”. (TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 

91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) 

(Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716). Com essas considerações e, 

uma vez que as provas carreadas nos autos, são suficientes para 

comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o cumprimento dos 
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requisitos do artigo 561 do CPC/2015, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de 

DETERMINAR a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE 

do autor no imóvel descrito na inicial. Concedo ao réu o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação pacífica, findo o qual será efetivada a 

reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de 

força policial, além de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), podendo esta ser majorada, além de incidir a parte 

demandada no crime previsto no art. 330 do CP. INTIMO as partes da 

presente decisão e CITE-SE a parte ré para, querendo ofertar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo para desocupação 

espontânea, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se mandado 

de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com ordem de arrombamento e requisição 

de auxílio da força policial, se necessário. Por fim, determino que seja 

certificado o integral cumprimento do decisum de id.29299137. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013548-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013548-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO BATISTA DIAS REU: 

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ajuizada por JOÃO BATISTA DIAS, em 

desfavor de JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO., tendo por objeto o imóvel 

sob o seguinte endereço: Avenida A, nº 03, Chácara Figueirinha, Bairro 

Coxipó da Ponte, em Cuiabá. Os autos foram distribuídos inicialmente para 

este juízo. Entretanto, a teor do art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM e 

art. 1ª da Resolução nº. 06/2014/TP, a competência da Vara Especializada 

em Direito Agrário cinge-se apenas aos conflitos possessórios coletivos 

rurais ocorridos dentro do Estado de Mato Grosso e aos conflitos 

possessórios individuais da Comarca de Cuiabá. Art. 1º do Provimento nº. 

004/2008/CM (...) III – a 7ª Vara Criminal passa a ser denominada Vara 

Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para 

processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 

82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local 

do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal. Art. 1º. 

Resolução nº. 006/2014/TP: Atribuir à Vara Especializada de Direito 

Agrário as seguintes competências: Processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com elas relacionados. Destaquei. Assim, em análise aos pressupostos 

de admissibilidade da presente ação, verifico que o litígio em questão não 

se trata de matéria afeta a competência deste juízo, posto que se trata de 

ação que visa a aquisição originária da propriedade. Nesse contexto, 

RECONHEÇO a incompetência do juízo Especializado em Direito Agrário 

para processamento e julgamento da presente Ação de Usucapião 

Extraordinário por não se tratar de matéria afeta deste Juízo 

especializado. Encaminhem-se os autos para redistribuição para uma das 

Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Comarca/MT. INTIMO a parte autora, 

por seu advogado, desta decisão. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012880-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE SAMARAH PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB - MT27370/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDINHO JOSE NERES ARRUDA CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012880-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): KARINE SAMARAH PEREIRA 

CAMPOS REU: EDINHO JOSE NERES ARRUDA CAMPOS Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar 

ajuizada por KARINE SAMARAH PEREIRA CAMPOS, em desfavor de 

EDINHO JOSÉ NERES DE ARRUDA CAMPOS, tendo por objeto o lote nº 20, 

da Quadra 05, localizado no Residencial Buriti, no Bairro Três Barras, em 

Cuiabá/MT. Em suma, a parte autora requer a proteção possessória do 

imóvel descrito acima, em desfavor de seu genitor, contra quem possui 

medidas protetivas, consoante decisum anexado ao id. n. 30456132. Pois 

bem. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário cinge-se 

aos conflitos possessórios coletivos rurais ocorridos dentro do Estado de 

Mato Grosso e aos conflitos possessórios individuais da Comarca de 

Cuiabá. Contudo, em que pese a presente demanda versar sobre questão 

possessória, depreende-se que suposta violência familiar está inserida no 

contexto, consoante os termos de declaração da parte autora, 

precipuamente o trecho, in verbis: “(...) a casa é de CARINE, está no nome 

dela, se ela casar e arrumar um homem quem queria o imóvel vocês vão 

ter que sair de la, EDINHO SEMPRE RESPONDEU DIZENDO EU TACO FOGO 

NA CASA COM ELA JUNTO; (...) EDINHO sempre foi agressivo e 

descontrolado e não sabe o que EDINHO fará quando a declarante 

conseguir vender o imóvel, ou solicitar a apropriação do imóvel;(...)” – ipsis 

litteris (id. n. 30456130 - Pág. 5) Diante do exposto, denota-se que o Juízo 

competente para processar e julgar a demanda é aquele Especializado 

para solucionar tanto o conflito cível, quanto o criminal, eis que presente 

possível contexto familiar violento. Envereda-se por este talho, o seguinte 

Julgado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA VARA ESPECIALIZADA EM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR VARA CÍVEL AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA VARA 

ESPECIALIZADA ART. 14 DA LEI Nº 11.340/06 REGISTRO ANTERIOR DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR COMPETÊNCIA DA VARA 

ESPECIALIZADA CONFLITO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITANTE. 1. A Lei Maria da Penha Lei nº 10.340/06, no seu artigo 14, 

previu a criação de varas especializadas em busca de criar ambiente 

propício para que o Magistrado dirima qualquer tipo de conflito cível ou 

criminal sempre que o contesto familiar for violento. Não é vara criminal, 

tampouco cível, mas juízo híbrido destinado a tutelar qualquer direito em 

que a violência doméstica e familiar esteja presente e o magistrado tenha 

que tomar providência de cunho cível ou criminal para solucionar o 

conflito. É nesta vara que poderão ser confrontadas e decididas diversas 

questões em que, de alguma maneira, existam apontamentos de violência 

doméstica. 2. O caso vertente é daqueles em que a vara especializada, 

por imperativo do art. 14, da Lei nº 10.340/06, deve conduzir o julgamento 

das matérias cíveis, pois paralelamente à causa tramitam ações de família 

e criminal, esta última na qual foi estabelecidas medida protetiva em 

desfavor do requerente em virtude de suposta violência familiar praticada 

contra a genitora de sua filha. 3. Conflito conhecido para declarar a 

competência do juízo suscitante. (TJ – ES – CC: 00268908420178080000, 

Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 

07/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2018) – 

Grifei. Nesse contexto, RECONHEÇO a incompetência do juízo 

Especializado em Direito Agrário para processamento e julgamento da 

presente demanda por tratar-se de conflito instalado entre partes que 

p o s s u e m  a  f i x a ç ã o  d e  m e d i d a s  p r o t e t i v a s  ( n º 

1009046-89.2020.8.11.0041). Encaminhem-se os autos para a 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de 

Cuiabá/MT. INTIMO a parte autora, por seu advogado, desta decisão. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015451-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

OESTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU MARIO PEREIRA (REU)

OUTROS INVASORES (REU)

RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA OAB - MT16025/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015451-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): OESTE ADMINISTRACAO E 

PARTICIPACOES LTDA, EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA REU: ZAQUEU 

MARIO PEREIRA, OUTROS INVASORES, RÉUS INOMINADOS CITADOS 

POR EDITAL Vistos etc. Inicialmente, no que pertine a recomendação do 

Parquet quanto à intimação do autor para manifestar quanto à não 

localização do réu Zaqueu Mario Pereira, entendo por REJEITÁ-LA, eis que 

decorrido o termo para que a parte autora impugnasse a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelos réus. Além disso, denota-se que o 

edital teve como finalidade a citação dos réus não encontrados, incertos 

ausentes e terceiros interessados (id. n. 16121711). Assim sendo, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015), consignando que, 

somente após o cumprimento desta determinação é que o feito será 

organizado e saneado, com a apreciação de eventuais preliminares, bem 

como o deferimento das provas que deverão ser abrolhadas em audiência 

de instrução e julgamento, sem prejuízo de julgamento antecipado 

consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015. Empós, colha-se 

manifestação do MPE. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032392-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR SOARES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO OAB - MT25628-O 

(ADVOGADO(A))

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAIR ROQUE DE ARRUDA (REU)

LENIR RONDON DO PRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICO LIMA DE ARRUDA OAB - MT23885-O (ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO AMORIM DA COSTA OAB - MT23486-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032392-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): EDEGAR SOARES DO PRADO 

REU: ADJAIR ROQUE DE ARRUDA, LENIR RONDON DO PRADO Vistos. 

Diante do atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 e em atenção 

ao art. 2º, §4º, da Portaria-Conjunta n. 249, de 16 de Março de 2020, como 

medida temporária de prevenção ao contágio, SUSPENDO a audiência 

outrora designada. Consigno que o reagendamento do ato solene ocorrerá 

no prazo mais breve possível. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1010044-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO CORREA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIAMAR MEIRA DE ARRUDA OAB - MT9227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA BERNADINA DE OLIVEIRA (REU)

OLDECIR DARIO DA SILVA GUARIM (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdito proibitório ajuizada por ROMUALDO CORREA MEIRA em desfavor 

de JOAQUINA BERNADINA DE OLIVEIRA e OLDECIR DARIO DA SILVA 

GUARIM, conforme preâmbulo da inicial. Em síntese, alega que é possuidor 

de uma chácara localizada no Distrito do Coxipó do Ouro e em agosto de 

2019 precisou cercar o imóvel; no entanto, os requeridos que são seus 

vizinhos cortaram os fios da cerca em janeiro do presente ano, para 

poderem transitar em terras do requerente. Afirma ainda que os 

requeridos passaram fios de alta tensão na chácara do requerente, dessa 

forma, pleiteia em caráter liminar a expedição de mandado proibitório. Ao 

receber o feito, o Juízo da 3ª Vara Cível declinou a competência para esta 

Vara Especializada (id.303376622). Vieram os autos conclusos. É o 

necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que, em que pese a 

parte autora tenha mencionado a extensão da área, não a delimitou e, 

portanto, não é possível identificar qual a área é objeto de ameaça pelos 

réus. A delimitação da área em litígio é imprescindível para indicação do 

objeto da lide, pressuposto sem o qual torna prejudicada a pretensão da 

parte. O Egrégio Tribunal de Justiça, também, há muito tempo se 

posicionou no sentido, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - NECESSIDADE DE 

INDICAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA RECONHECIDA DO PRINCÍPIO DA 

IMEDIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Nas ações possessórias, além 

demonstrar a presença dos requisitos prelecionados no artigo 927 do 

Código de Ritos, exige-se a delimitação do imóvel com a precisa definição 

de seus contornos. Ausente a descrição da área ocupada e objeto da 

reintegração de posse, o processo deve ser extinto, por inépcia da 

petição. Em se tratando de matéria eminentemente fática, em observância 

ao princípio da imediação, se deve sempre prestigiar as decisões 

proferidas na instância de piso. (Ap 72618/2008, DES. JURANDIR 

FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 25/09/2008)” Além disso, 

verifica-se que o requerente apenas trouxe o contrato de compra e venda 

do imóvel e não trouxe documentos que comprovem de forma clara e 

indubitável a forma como vinha exercendo sua posse. Ex positis, nos 

termos do art. 321 do CPC, INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 15 

dias, emendar à inicial, a fim de delimitar a área em litígio e comprovar o 

exercício de sua posse, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito, sem resolução do mérito e/ou cancelamento da 

distribuição (Art. 290 do CPC/2015). Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009220-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA CARLA VORPAGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 
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justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025108-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1040399-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SANCHES MAZZORANA (EXEQUENTE)

ANGELO MAZZORANA (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUYANNE PONTES MEDRADO MARONI (EXECUTADO)

SERGIO RICARDO MARONI BARBOSA (EXECUTADO)

SMZ COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca das 

Correspondências Devolvidas (Ids. 30490712, 30490693 e 30489634) 

juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060529-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT17195-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALEXANDRINO PINHEIRO DE LACERDA NETO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Intimação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033038-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060118-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO ITAPOAN LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 29787807) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014558-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO CURVO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014471-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIN ROBSON BORGES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 30366960) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006693-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JULIANA FERREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da petição (Id. 

29056225) juntados aos autos, requerendo o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1053350-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CONDE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Recebida por terceiro (Id. 30373071) juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048391-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO YULE BELLUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A P X CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 29721477) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044480-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI OAB - MG72002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 30455511) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060268-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA KELLEN EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta 

apresentada pela parte requerida na certidão de Diligencia Positiva, (Id. 

29396957) juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018668-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015269-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE CONCEICAO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SCOPELLIKUS VICELLI (EXECUTADO)

JOSIVAL ALENCAR DA SILVA (EXECUTADO)

ACES COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca das Diligencias 

Negativas (Ids. 30253869 e 30254494) juntada aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045216-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. W. I. D. C. P. L. -. E. (REQUERIDO)

V. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024733-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042438-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE SANTANA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020952-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE ARAUJO NETO (AUTOR(A))

MERCIA NEISA DOURADO MONTALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042827-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALBERTO RIOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035626-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032973-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DO CARMO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056420-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa (Id. 29457066) juntada aos autos, requerendo o que entenderem 

de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017543-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR OAB - MT8173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042657-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042429-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017001-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032573-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FEITOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016990-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017302-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 17 de 877



PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013877-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. W. M. BAR LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR OAB - 694.158.031-34 

(REPRESENTANTE)

FILIPE BORGES DE ARRUDA OAB - 709.366.841-00 (REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013849-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CAMARGO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA OAB - MT7671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046422-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RITA DE ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010312-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE FERREIRA VALLE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011896-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035956-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARTINS NETO (AUTOR(A))

JOAO DINIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030238-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA CARMEM DE ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029689-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEMAEL COSTA MELO (AUTOR(A))

GERINA FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

NILSON CORVOISIER (AUTOR(A))

PLANTIRDIO ADORNO FERNANDO (AUTOR(A))

OLENITA DE OLIVEIRA LIRA (AUTOR(A))

ODILZA BENEDITA DO NASCIMENTO BATISTA (AUTOR(A))

EVERALDO HONORATO SOUZA (AUTOR(A))

IVANILDES SOUZA DE ARRUDA (AUTOR(A))

DORALICE DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

LUCIANE APARECIDA DE MORAIS MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060690-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Positiva indicando bens da requerida passiveis de penhora (Ids. 

30211647, 30212511 e 30212514), bem como manifestar sobre a 

Diligencia Negativa (Id. 30271377) juntadas aos autos, requerendo o que 

entenderem de direito. – Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013036-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS SILVA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013036-88.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MATEUS SILVA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

colacionar aos autos os documentos de id. 30481223 (CTPS) e 30481231 

(Laudos e Prontuários) de forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013240-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABINHO RONDON DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013240-35.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABINHO RONDON DE MOURA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009342-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELY EWENY RODRIGUES DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009342-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRIELY EWENY RODRIGUES DE CAMPOS SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc A parte autora requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013229-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CAMPOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013229-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO HENRIQUE CAMPOS DA COSTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá juntar aos autos: i) Boletim de Ocorrência ou Declaração de 

Ocorrência do SAMU que comprove o acidente; ii) Documentos que 

comprovem sua precária condição econômica e financeira, conforme 

exigência constitucional de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 19 de 877



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030551-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. V. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030551-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): J. 

V. V. B. REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Ante a 

existência de interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público para 

se manifestar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 178, II, CPC). 

Após, retornem conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022078-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALDECIR GOMES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ADILES BENEDITA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022078-06.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA 

TESTEMUNHA: VALDECIR GOMES DOS SANTOS, ADILES BENEDITA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: JAIRO ROBERTO DEGASPERY 

FREITAS Vistos. Intime-se o REQUERIDO para juntar o comprovante da 1ª 

parcela do acordo (ID 28824947) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

penhora online. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030534-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030534-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte Exequente para, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, manifestar a respeito da petição de ID 

30006590. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023383-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILDE ALMEIDA DE JESUS THEODORO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA GOUVEIA (AUTOR(A))

NADIR MARTINS (AUTOR(A))

ANGELO MARCOS PRETTI BARBOSA (AUTOR(A))

BERENICE PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO RIBEIRO (AUTOR(A))

SHIRLEY SILVA CANDIDO (AUTOR(A))

CARMEM DIAS MENDES (AUTOR(A))

MANOEL ELIDIO CANDIDO (AUTOR(A))

JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034242-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Danielly Ferlin Silvestrini (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002845-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO HOFMEISTER (AUTOR(A))

ELZA MARQUES AGUILERA TANAKA (AUTOR(A))

MITSUYOSHI TANAKA (AUTOR(A))

ALDANILDA CHRISTIAN DIAS DA SILVA TANAKA (AUTOR(A))

EIDILAMAR MARIA VILELA (AUTOR(A))

UESCLLER AGUILERA TANAKA (AUTOR(A))

ANTONIA SOTOLANI ZANDONATO (AUTOR(A))

ROSE MARCIA DA COSTA VACILIO (AUTOR(A))

IONELIA ROSA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

CARMELINA MARQUES ALEM (AUTOR(A))

DIONALDO RIBEIRO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 20 de 877



Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048174-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. H. P. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037835-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

QUALLI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT11323-O (ADVOGADO(A))

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047283-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALZIRA TEREZA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIL FERREIRA DE MORAES OAB - MT16294-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031546-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA COCARELLI PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012136-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EULALIA HAAGSMA VIEIRA DE CAMARGO JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA FONSECA CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036291-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAILZA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039371-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MELO DE SOUZA (REQUERENTE)

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

ROSALINA REGINA DE MELO (REQUERENTE)

ELIZANGELA MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE ELIAS MELO SOUZA (REQUERENTE)

JOAO MELO SOUZA (REQUERENTE)

ELIANE MARIA MELO SOUZA (REQUERENTE)

PAULA MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

PATRICIA MATOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046436-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045669-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAZIELI MOREIRA PARZIANELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida no prazo de 05 dias. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036428-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SANTANA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015060-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO JOSE DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO MARTINS (REU)

SONIA MARIA MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012274-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELSON FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015159-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

AXA SEGUROS S.A. (REU)

TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA METALURGICA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028136-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON PERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 
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de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026614-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MORAIS BALDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043712-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047820-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MENEZES DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044147-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA FIGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025219-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO CIRIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028427-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISSON MATEUS COSTA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029674-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029221-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHIGTON APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032210-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MACEDO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013175-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013254-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DE ASSUNCAO KRUGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013254-19.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: GIOVANI DE ASSUNCAO 

KRUGER Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão intentada 

por instituição financeira. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Não 

obstante, com a edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas 

Especializadas de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida 

nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. 

Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento de demanda na qual se 

pretende declarar a existência ou não do contrato de cartão de crédito 

entabulado com instituição financeira. Desta feita, reconhecida a 

incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento da 

presente ação a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da 

Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da 

Magistratura deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do 

Código de Processo Civil de 2015. Redistribua-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007041-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM LUIZ DEL NERO COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA FATIMA DE ATHAYDE ARFELLI OAB - SP99645 

(ADVOGADO(A))

PAULO MIRANDA CAMPOS FILHO OAB - SP48806 (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DOS SANTOS OAB - SP116367 (ADVOGADO(A))

ELISA DE PAIVA SANTOS OAB - SP262045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA GALDINO DE OLIVEIRA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1007041-31.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ESTEVAM 

LUIZ DEL NERO COSTA MARQUES REQUERIDO: CINTIA GALDINO DE 

OLIVEIRA COSTA MARQUES SENTENÇA As partes noticiaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação e a extinção do 

processo (ID. 22954015). É o relatório. Decido. O acordo preenche os 

requisitos legais, e as partes estão devidamente representadas. 
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HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924 do Código de Processo Civil. 

Nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas 

igualmente (art. 90, § 2º, CPC). Com o trânsito em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052484-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. DE BRITTES MANTOANI SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKIRO VITOR SOARES SATO (EXECUTADO)

AKIRO VITOR SOARES SATO ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR MIRANDA BENCICE OAB - MT25697-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052484-05.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

H. F. DE BRITTES MANTOANI SERVICOS - ME EXECUTADO: AKIRO VITOR 

SOARES SATO, AKIRO VITOR SOARES SATO ME Vistos, etc As partes 

informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028749-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028749-40.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS CORREA Vistos, etc. LUIZ CARLOS 

CORREA, brasileiro, solteiro, produtor rural, portador da C.I. nº. 0147317-4, 

expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF sob nº. 615.465.771-49 propôs 

ação de restauração de registro civil, em que requer a restauração de sua 

certidão de nascimento. Argumenta que sua certidão de nascimento 

original encontra-se deteriorada e que ao solicitar uma 2° via junto ao 

Cartório de Notas, Registro Civil e Paz da Comarca de Acorizal/MT, foi 

informada que não existia naqueles arquivos dados quanto a sua certidão 

de nascimento. Assim, requer a procedência dos pedidos iniciais para que 

seja determinada a restauração da sua certidão de nascimento. A inicial 

veio instruída com documentos de ID. 21358621 e seguintes. O Ministério 

Publico se manifestou favorável ao deferimento dos pedidos do autor. (ID. 

21602290) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A Lei de 

Registro Públicos (Lei 6015/73) em seu artigo 50 estabelece: “Art. 50. 

Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a 

registro, (...).” (grifei) O Dr. Jáder Lúcio de Lima Pessoa em sua tese de 

mestrado assim orienta sobre a importância do registro de nascimento 

para um individuo: “O registro civil de nascimento é um dos primeiros 

passos em direção à dignidade humana e à cidadania. O registro é um 

direito inerente à pessoa humana de ser reconhecida, pelo Estado e pela 

sociedade, como sujeito de direitos e obrigações, com um nome, uma 

filiação, uma história única de vida, e não como mais uma simples 

estatística nos bancos de dados governamentais. Para Regina Fernandes, 

“de importância e relevância imensuráveis, o registro de nascimento dá 

início à história jurídica de cada pessoa, significando o marco inicial para o 

exercício pleno da cidadania”. Como visto, é inerente à pessoa humana ter 

o seu registro civil de nascimento, sendo um dever do Estado viabilizar e 

facilitar os meios a fim de garantir tal direito. Nos presentes autos, a parte 

autora foi devidamente registrada, contudo, não se tem noticia dos 

arquivos. Os registros deveriam ter sido arquivados e mantidos em 

segurança pelo Tabelião, conforme determina o art. 24 a 26 da lei 6015/73. 

Vejamos: “Art. 24. Os oficiais devem manter em segurança, 

permanentemente, os livros e documentos e respondem pela sua ordem e 

conservação. Art. 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão 

arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que 

facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros 

meios de reprodução autorizados em lei. Art. 26. Os livros e papéis 

pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente.” 

Conforme informações prestadas, ID. 21358605, pelo Notário e 

Registrador Oficial do Cartório de Notas, Registro Civil e Paz da Comarca 

de Acorizal/MT não existe em seus arquivos, informações quanto à 

certidão de nascimento do autor. A deficiência acima relatada não pode 

prejudicar a parte autora, pois não pode permanecer eternamente sem o 

seu registro de nascimento, devido ao erro cometido por um Oficial do 

Estado. O art. 109 da Lei 6015/73 prescreve: “Art. 109. Quem pretender 

que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, 

requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com 

indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório.” Os documentos juntados aos autos são robustos para 

comprovar que a parte autora já foi registrada, tanto que emitida sua 

Cédula de Identidade junto ao Estado de Mato Grosso (ID. 21358623). 

Trata-se, aqui, portanto, de uma restauração de registro publico. A 

jurisprudência dos Tribunais Superiores assim tem decidido: 

“PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE 

NASCIMENTO NÃO ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE 

CASAMENTO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR. FÉ 

PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA ATENUADA. SENTENÇA MANTIDA. 

APELO IMPROVIDO. I – Trata-se de pedido de restauração de registro de 

nascimento em virtude do Cartório do Município de Manacapuru recusar-se 

a expedir a segunda via do sobredito documento por não tê-lo mais em 

seus arquivos. II - Tendo em vista que a certidão de casamento 

colacionada pela Apelada (fls. 06/07), pressupõe o preenchimento de 

todos os documentos essenciais à realização do ato, dentre eles, o 

registro de nascimento que demonstra a veracidade dos fatos narrados, 

bem como a presunção de veracidade juris tantum das certidões 

cartorárias, entendo inexistir qualquer óbice ao procedimento de 

restauração almejado pela Apelada. III - O procedimento regente da 

presente ação de restauração, fulcrado no art. 109 da Lei 6.015/73, é o de 

jurisdição voluntária, nos quais o magistrado pode optar em não aderir ao 

princípio da legalidade estrita, de modo a buscar, diante do caso concreto, 

a solução mais conveniente e oportuna, na esteira do art. 1.109, do CPC. 

IV - Submeter a Recorrida a rigorismos formais quando instrui os autos 

com a documentação capaz de permitir a existência de registro anterior, 

viola, por certo, o princípio da dignidade da pessoa humana a negar-lhe 

existência jurídica e o exercício da cidadania a quem todos têm direito V 

Apelação improvida. (TJ-AM - APL: 00016239720128040000 AM 

0001623-97.2012.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data 

de Julgamento: 09/09/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/09/2013)” (grifei) “APELAÇAO CÍVEL JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

LEGALIDADE ESTRITA - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Sendo de jurisdição voluntária o procedimento, não está 

vinculado o Juiz, ao decidir, aos ditames estritos da lei, podendo adotar 

solução que lhe pareça mais adequada e oportuna, como deixa claro o art. 

1.109 do CPC. 2. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Civel, 

38090051970, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/03/2012, Data 

da Publicação no Diário: 19/03/2012) "APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 

ACRÉSCIMO DE INFORMAÇÕES À CERTIDÃO DE NASCIMENTO. PROVA 

ROBUSTA. NECESSIDADE. - O pedido de retificação de registro civil 

trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, sendo que, uma das 

características da jurisdição voluntária é a inocorrência de coisa julgada 

material. - Para que seja procedida a alteração ou o acréscimo de dados 

no registro público, é necessário prova robusta da informação que se 

pretende inserir ou do erro que se pretende afastar." (AC nº 
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1.0153.08.078841-4/001, 1ª CCív/TJMG, rel. Des. Eduardo Andrade, DJ 

18/8/2009) As informações prestadas pelo Cartório de Notas, Registro 

Civil e Paz da Comarca de Acorizal/MT, bem como os documentos 

acostados aos autos são suficientes para a análise e procedência dos 

pedidos da autora. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

PROCEDENTE o pedido de restauração de certidão de nascimento, e 

determino a restauração da certidão de nascimento da parte autora, a qual 

deverá ser lavrada em livro próprio tendo como base as copias do RG e 

do CPF de ID. 21358613 e antiga certidão de nascimento de ID. 21358604, 

fazendo constar no campo “observações” o termo, livro e folhas da antiga 

certidão. Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Expeçam-se o competente mandado 

ao Cartório de Notas, Registro Civil e Paz da Comarca de Acorizal/MT para 

que seja realizada a restauração da certidão de nascimento do LUIZ 

CARLOS CORREA, devendo este remeter uma via a este juízo, para ser 

entregue a parte autora, e uma cópia para ser arquivada com os 

presentes autos. Isento de custas, eis que defiro a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, uma vez que 

se trata de procedimento de jurisdição voluntária. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se 

as devidas baixas e anotações. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041113-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ESTERES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029673-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO TEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030270-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041210-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON LUCIO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041205-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA NEIVANEIRE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031903-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036409-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028566-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERWERTON CARVALHO DE BARROS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002721-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARDOSO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017708-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR HUGO FATIGATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS GUIMARAES (REU)

WALMIR DIAS GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026157-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO RAMOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032679-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA ROCHA (AUTOR(A))

NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019362-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTUNES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042104-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA ELIZABETH BOEHLER IGLESIAS AZEVEDO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

manifestar-se sobre o Aviso de Recebimento juntado aos autos no id. 

26562400 tendo em vista que o recebimento por terceiros.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044776-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020379-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SUGIMOTO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038567-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MORAES AROUCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038579-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009982-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO AMARAL LOGRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038718-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038727-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GRACIELE FERREIRA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041341-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013994-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.H. DELUZ - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONES SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem acerca da 

petição de Embargos Monitórios postulando o que entender de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041470-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA DE ARRUDA FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARTE DOS SANTOS ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida no prazo de 05 (cinco) 

dias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032871-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE TAVARES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040733-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

KELI REGINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033074-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009993-80.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODENIR GOMES ROSA OAB - MT24374/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005905-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO CARAMORI (REQUERENTE)

CARAMORI COMERCIO DE CAMINHOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004555-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK ALEGRE BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033261-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL CIDRAO FROTA OAB - CE19976 (ADVOGADO(A))

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

NELSON BRUNO DO REGO VALENCA OAB - CE15783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA - TECNOLOGIA EM DIVISORIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de proceder com a intimação da parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

comprovante de distribuição da Carta Precatória expedida, bem como, no 

mesmo prazo, informe a este Juízo quanto ao cumprimento da referida 

deprecata.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043383-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039583-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA ELER DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE CORDEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

KELLY ELER DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos no sentido de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu 

advogado, e via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos 

autos o comprovante da distribuição da Carta Precatória no Juízo 

deprecado, bem como para que informe a este Juízo sobre o cumprimento 

da referida deprecata.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040955-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIVALDO SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002721-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARDOSO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002721-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 
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HELIO SILVA REU: AILTON CARDOSO DA SILVA DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória 

c/c Danos Morais e Obrigações de Fazer, que move HÉLIO SILVA contra 

AILTON CARDOSO DA SILVA. Trata-se de julgamento conforme o estado 

do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer 

das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. As 

circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. Não há preliminares arguidas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES 

DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS O ponto controvertido 

da lide reside no não adimplemento e quitação das parcelas acordadas no 

contrato de compra e venda e retenção do recibo de transferência de um 

veículo dado como entrada pelo requerido nos termos aduzidos na 

exordial. Intimadas as partes para especificar as provas ID. 9289961. 

Protesta a parte requerente pela realização de perícia contábil alegando 

que esta é “necessária para demonstrar a veracidade e conclusão dos 

serviços executados no veículo” ID 11369186. Contudo, as alegações do 

requerente independem de prova pericial contábil, podendo ser produzido 

por meio da apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento e 

depoimento pessoal do representante legal das empresas PEDROSO 

PEÇAS E SERVIÇOS, RIBER EMBREAGENS, OR OFICINA DE RADIADORES. 

Logo, não se vislumbra a necessidade da perícia contábil in casu, 

consubstanciando esse entendimento nos termos do artigo 370, do CPC, o 

qual preconiza que o Juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Portanto, entendendo que a perícia contábil, vez que se 

mostra desnecessária sua realização, é legal a sua negativa, não 

havendo cerceamento de defesa. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CARÊNCIA DA 

AÇÃO AFASTADA PELO JUIZ SINGULAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE 

MERCADO – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – EXCESSO NÃO 

OCORRIDO - ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA 

–RECURSO DESPROVIDO. Atendendo aos requisitos para a propositura da 

ação monitória, não há que se falar em carência de ação. A prova escrita 

hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que 

apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia 

executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica 

existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que 

revele razoavelmente a existência da obrigação. No caso dos autos, a 

prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as 

partes, a autorizar o regular processamento da ação. Não há que se falar 

em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos 

bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. Sendo o 

juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a 

ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, 

possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da 

controvérsia. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) 

aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. A 

inversão do ônus probatório sobre a ocorrência do fato danoso se opera 

ope iudicis, ou seja, a critério do juiz, na presença de verossimilhança das 

alegações autorais. Não havendo, nos autos, elementos mínimos de prova 

quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, não deve ser deferida a 

inversão do ônus da prova. No julgamento do Recurso paradigma nº 

1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera 

válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando 

cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de 

mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto. Deve 

ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja 

suportado exclusivamente pela parte Requerida, diante da sucumbência, a 

teor do caput, do art. 85 do Código de Processo Civil. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) EMENTA: AÇÃO 

ORDINARIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - 

PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – CABIMENTO – 

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES – REVISÃO DE CLÁUSULAS – 

IMPOSSIBILDIADE - DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA. O juiz na 

condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória 

das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca 

dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas 

que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado 

pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de 

defesa das partes. No caso, a falta de perícia contábil não constitui 

cerceamento de defesa. É pacífico nos Tribunais que as instituições 

bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal 

matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, tal fato não enseja o 

reconhecimento necessário da nulidade do contrato de adesão. Quando 

as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer 

relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da 

dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. (Ap 

37675/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 

10/07/2018) Portanto, indefiro a perícia contábil. DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS; Considerando a natureza do objeto da demanda, entendo 

por bem deferir a produção de depoimentos pessoais das partes, prova 

testemunhal e prova documental. Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO 

SANEADO. b) DEFIRO a produção da prova testemunhal, documental e 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão; c) Oportunizo as 

partes apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL 

das questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais; d) Designo audiência de instrução para o dia 15 de 

julho de 2020 às 14h00min, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em 

até 15 (quinze) dias a partir da intimação da presente decisão, sob pena 

de preclusão; e) Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que 

a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001222-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001222-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENDER DE SOUZA LOPES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que far-se-á 

necessário expedir alvará do valor incontroverso. Dessa feita, 

EXPEÇA-SE alvará, para levantamento da quantia depositada em juízo, no 

valor de: a. R$ 2.180,10 (dois mil, cento e oitenta reais e dez centavos) 

com os acréscimos e correções, em favor da parte exequente, nos dados 

bancários informados no ID 27730885. Após, intimem-se os Requeridos a 

efetuarem o pagamento do restante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de ser efetuada penhora on line. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 
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(ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DELOJO MORAES (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001657-53.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE RONDON REU: IVO DELOJO MORAES Vistos, etc As partes 

informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos, no id. 30283248. É o relatório. Decido. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038795-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRANA SILVA FREITAS OAB - MT25056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038795-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc As partes informam que se 

compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado 

nos autos, no id. 30339653 É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com 

fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003729-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO PEREIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003729-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCIO PEREIRA RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto 

da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeçam-se 

alvarás para levantamento dos valores depositados das seguintes formas: 

A) R$ 6.849,47 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e 

sete centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 27790222; B) R$ 1.550,53 (um mil, 

quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos), em favor da 

parte executada, valor exato, nos dados bancários informados no ID 

23973715. Após, a expedição dos alvarás, arquive-se os autos. P. I.C 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032769-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032769-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Considerando a concordância 

da parte Requerente com os valores apresentados pela Requerida, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento do valore depositado das 

seguintes forma: A) R$ 2.378,96 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais 

e noventa e seis centavos), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 29288923; 

Após, a expedição dos alvarás, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005369-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RAMOS RIBERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005369-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE RAMOS RIBERIO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA JOSE RAMOS RIBEIRO move em 

desfavor BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09.01.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 
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documentos de id. 17965321. Devidamente citada (id. 18919440), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 20940561), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a seguradora Líder; 

II– Da Ausência de Requerimento Administrativo e Não Comprovação da 

Entrega da Documentação; III- Da Carência De Ação - Boletim De 

Ocorrência Sem Validade. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 21481132. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 20368028. As partes se manifestaram acerca 

do laudo pericial (ids. 23643529; 25052708). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Alega a seguradora 

ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Todavia, não assiste razão a parte 

demandada, vez que a autora juntou cópia do requerimento administrativo 

protocolado perante a seguradora ré, id. 17865621. Neste sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA 

EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio requerimento 

administrativo para recebimento do seguro DPVAT está configurado o 

interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. (TJ – MG – AC: 

10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) Portanto, é 

adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o 

qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. A ré arguiu ainda, que a requerente não comprovou a 

juntada de documentos mínimos necessários à regulação do procedimento 

administrativo e, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e a intimação da autora para dar continuidade à 

regulação administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e 

contém todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida 

não merece prosperar. Dessa forma, REJEITO a preliminar. CARENCIA DA 

AÇÃO - BOLETIM DE OCORRENCIA SEM VALIDADE - NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada dos autos constata-se 

que a narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, ademais já há 

posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017). Outrossim, o boletim de ocorrência não é 

documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, 

pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

Portanto, rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência (id. 17865594), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 20368028). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 09.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 
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retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 17088001), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

OMBRO ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA JOSE 

RAMOS RIBEIRO move em desfavor BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (09.01.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 
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lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009655-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009655-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCINEIA APARECIDA DOS REIS REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCINEIA APARECIDA DOS REIS 

move em desfavor BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

23.09.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de id. 18533689. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 22247829), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a seguradora Líder. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

24946036. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

22071538. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 

24946214; 26278843). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência (ids. 

18534911; 18534913), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

22071538). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 
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dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 17088001), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA MEMBRO INFERIOR DIREITO 

50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos membros 

inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 - MEMBRO INFERIOR DIREITO: 

*70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 

4.725,00 TOTAL= LESÃO 1 + LESÃO 2 = R$ 9.450,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). No caso em tela extrai-se que a parte autora já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco9450 centavos) conforme 

comprovante id. 26278846, valor este que deve ser deduzido do montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), totalizando ao 

final R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA 

DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCINEIA 

APARECIDA DOS REIS move em desfavor BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais 

e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (23.09.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 
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protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008209-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008209-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DOUGLAS 

FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO move em desfavor BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 25.08.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de id. 18295134. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 21593713), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a seguradora Líder; II- Da Negativa de Pagamento em 

Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 24947291. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 21227493. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial 

(ids. 24947308; 26278354). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NEGATIVA DE PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA Alega à 

seguradora ré, em síntese, que após análise técnica e médica da 

documentação apresentada concluiu-se que o autor não apresentava 

invalidez permanente decorrente do sinistro noticiado, e pugnou pela 

improcedência dos pedidos autorais. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme perícia realizada no dia 28/06/2019, o 

requerente possui invalidez permanente da estrutura crânio facial de 

graduação leve (25 %), conforme documento juntado no id. 21227493. 

Dessa forma, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência (ids. 18297466, 18297464), a 

fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 21227493). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 
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estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 17088001), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, 

prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] 

Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro 

clínico cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 25% LEVE Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de estrutura crânio facial terá a 

vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda 

da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 25%, perfazendo 

o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto 

para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante 

a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação 

do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO move em desfavor 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de = R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (25.08.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 

86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda 

e a complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que 

a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 
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com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031587-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JUNIOR DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031587-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HENRIQUE JUNIOR DA SILVA LIMA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HENRIQUE JUNIOR 

DA SILVA LIMA move em desfavor BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 28.10.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de id. 21852783. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

23221983), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a seguradora Líder; II- Da Necessidade de Adequação do Valor da 

Causa; III- Da Carência De Ação - Falta De Interesse Processual Em Razão 

De Pagamento Da Cobertura Em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 25027517. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 24341192. As partes se 

manifestaram acerca do laudo pericial (ids. 25028346; 25805177). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Refuto a 

preliminar uma vez que o valor atribuído a causa R$ 11.137,50 (onze mil 

cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzida pela parte, conforme se denota na petição inicial. 

Valendo consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do 

valor recebido administrativamente, está afeto ao mérito devido. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM 

SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se falar em falta de interesse de agir, 

em razão de estar consolidado o entendimento de que o recibo de 

quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção de parte do 

direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, 

muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente 

do acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, 

descontado o valor recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Certidão de Ocorrência (ids. 21853183), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 24341192). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 
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Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 17088001), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 10% RESIDUAL MEMBRO INFERIOR DIREITO 

75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de estrutura crânio 

facial terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual 

(10%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 100% sobre 

10%, perfazendo o total de 10% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional de membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, 

perfazendo o total de 52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 

13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50 TOTAL= LESÃO 1 + LESÃO 2 = R$ 8.437,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 
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(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). No caso em tela extrai-se que a parte autora já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme comprovantes em 

ids. 21853605; 25805177, valor este que deve ser deduzido do montante 

de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), totalizando ao final R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco 

reais). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA 

DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HENRIQUE 

JUNIOR DA SILVA LIMA move em desfavor BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (28.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014971-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014971-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUARES MACHADO REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JUARES MACHADO move em 

desfavor BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.04.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 19341459. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 23762474), arguindo preliminarmente: I– Da 

Ilegitimidade Passiva - Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Impugnação à Justiça Gratuita; III- Do Comprovante de Residência em 

Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 25054066. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 24281233. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial 

(ids. 25054071; 25447519). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Assevera a parte 

demandada que o autor possui condições de arcar com os custos 

processuais, todavia, não trouxe qualquer prova comprovando que a 

parte autora não se encontra no perfil de hipossuficiente. Assim, rejeito a 

preliminar de impugnação à justiça gratuita. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 
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autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência (ids. 

19341804), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 24281233). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 07.04.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 24281233), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] disfunções apenas temporárias [ x ] dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 

de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) 

permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como 

sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 42 de 877



PUNHO ESQUERDO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional de um dos punhos terá a vítima direito a 25% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). No caso em tela extrai-se que a parte autora já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), tendo a seguradora 

observado à época a graduação da lesão sofrida e inclusive pago o valor 

máximo estabelecido em lei, sendo assim nada mais é devido a título de 

seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 07.04.2018. O parecer de 

análise médica anexado id. 24281233, bem como os comprovantes de 

transferência de valores (id. 19341835; 23762476), corroboram a 

afirmativa da ré, no sentido de que pagou a indenização do seguro 

obrigatório. Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE com 

resolução de mérito, os pedidos da AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por JUARES MACHADO em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Custas pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Restam as partes advertidas, desde logo, 

que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou 

com efeitos infringentes que forem considerados manifestamente 

protelatórios lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 

1.026 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2020. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024058-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIERI RAMOS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024058-85.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONIERI RAMOS NUNES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. RONIERI RAMOS NUNES 

ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada dos 

documentos id. 4542086. Em id. 4612395 foi deferida a gratuidade da 

justiça ao autor e determinada a citação da ré. Devidamente citada, a ré 

apresentou contestação e documentos, id. 5540377. A parte autora não 

apresentou impugnação, id. 6775848. Deferida a realização da prova 

pericial (id. 8146379). A perícia foi designada para o dia 07/11/2017, 

porém o autor não compareceu (id. 10608886). Intimado para manifestar 

acerca do não comparecimento a pericia, a parte autora requereu a 

desistência da presente ação (id. 18325696). Instada a manifestar sobre o 

pedido, a parte ré compareceu aos autos informando a sua discordância 

ao pedido de desistência formulado pela autora. Ao que requer a rejeição 

do pedido de desistência, com a improcedência da ação (id. 20784653). 

Os autos vieram conclusos para análise. É o relatório. Decido. Pois bem, 

inicialmente, no que diz respeito a desistência da ação, deixo de 

homologa-la, diante da discordância da parte ré em razão do disposto no 

artigo 485, §4º, do CPC, bem como as disposições da Lei Processual Civil , 

Doutrina e Jurisprudência de que o demandado possui o direito ao 

julgamento de mérito da questão posta em juízo tanto quanto o autor. No 

caso a discordância da ré não diz respeito unicamente ao direito de 

percepção de honorários advocatícios, mas sim ao seu efetivo direito de 

obter o julgamento da pretensão deduzida contra ela, fato que impõe o 

prosseguimento do feito com a análise do seu mérito no estado em que se 

encontra. Com essas considerações, passo a julgar esse feito. Trata-se 

de ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT proposta por 

RONIERI RAMOS NUNES em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, em que o autor alega ter sido vítima de acidente 

automobilístico ocorrido em 07.09.2016 e, por esta via, pretende a 

indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Para fins de 

julgamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, deve o juízo 

respeitar a tabela de graduação do valor da indenização de acordo com a 

lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a apuração e comprovação de 

que o autor se tornou invalido em razão do acidente de transito, 

necessário a realização do exame pericial. Tanto que o assunto já foi 

sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. (Súmula 474, STJ) Pois bem! Consta 

dos autos que foi agendada data para a realização da perícia no autor, a 

fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem 

como se esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, o autor, 

embora tenha sido intimado com antecedência, se fez ausente 

injustificadamente nos atos. Sem a realização da prova pericial, para a 

qual o autor não compareceu, não há prova de que, em razão do acidente, 

houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de 

invalidez. Dito isto, a improcedência do pedido se impõe, eis que o autor 

deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina 

o art. 373, inciso I do CPC. Nesse sentido, “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA 

PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO 

COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – 

ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se 

desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua 

incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” 

(TJMT, APELAÇÃO Nº 22972/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

julgamento: 24/06/2015. Negritei) “Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente 

de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de incapacidade 

permanente. Não comparecimento à perícia médica designada. Ação 

julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos 
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anteriores. Pretensão ao reconhecimento da incapacidade com base nos 

laudos elaborados pelo IML trazidos com a petição inicial. Ausência de 

graduação da incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autora que 

não comparece à perícia médica. Preclusão. Ausência de prova acerca do 

grau da incapacidade da autora. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, 

do CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00264856320098260344 SP 

0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/02/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO 

COMPARECIMENTO. JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. HONORÁRIOS. 1. Diante do não 

comparecimento do autor/apelante na perícia judicial designada nos autos, 

correta a sentença que reconheceu a improcedência do pedido inicial, 

ante a ausência de comprovação do grau de invalidez do recorrente, ônus 

que lhe competia, nos termos o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 

2. Não há falar em cerceamento de defesa ante a ausência de intimação 

pessoal do autor para realização da perícia requestada, quando 

constatar-se o seu comparecimento espontâneo nos autos com a 

interposição de petição informando ciência. 3. Em atendimento ao 

preconizado no § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-se 

os honorários advocatícios fixados na sentença, observadas as 

restrições do artigo 98, § 3º, do CPC, quando o recurso for desprovido e o 

apelante beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL 

CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação 

(CPC): 0222532-21.2017.8.09.0051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 

Data de Julgamento: 08/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 08/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR EM PERÍCIA MÉDICA 

MUTIRÃO DPVAT. AUSÊNCIA DE JUSTICADO MOTIVO. O autor não 

compareceu à perícia médica agendada, deixando de justificar o motivo. 

Preclusão da prova pericial, posto que válida a intimação prévia. 

Persistindo dúvida quanto ao percentual de invalidez, o autor não se 

desincumbiu de comprovar tenha havido o pagamento a menor realizado 

pela seguradora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081264319, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de 

Oliveira, Julgado em 13/06/2019). (TJ-RS - AC: 70081264319 RS, Relator: 

Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 13/06/2019, Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2019) Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório 

proposta por RONIERI RAMOS NUNES em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Março de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020315-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

desejam produzir.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035057-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035057-92.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: RODRIGO 

AUGUSTO NOGUEIRA SILVA Indefiro o pedido de penhora pelo sistema 

RENAJUD e BACENJUD, visto que o executado ainda não foi citado dos 

termos da presente ação consoante certidão do Oficial de Justiça no Id. 

24447958. Todavia, defiro à inclusão do nome do executado RODRIGO 

AUGUSTO NOGUEIRA SILVA (CPF nº 712.651.802-10) nos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito executado no importe de R$ 

6.099,27 (seis mil e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), 

devendo ser expedido os ofícios ao SPC/SERASA para as devidas 

anotações (CPC, art. 782, §3º). Intime-se a exequente para manifestar-se 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1046677-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Outros Interessados:

CONFRIGO ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO - EIRELI (CONFINANTES)

Ely Ancheschi (CONFINANTES)

COIMBRAL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

(CONFINANTES)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046677-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LIMA ARAUJO REU: COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Por se tratar de imóvel urbano, defiro o pedido do 

autor e o dispendo de juntar aos autos o Estudo cadastral fornecido pelo 

Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso. Considerando a petição de Id. 

29520351, indefiro o pedido de intimação dos sócios por não serem partes 

do processo. Todavia, determino a citação da empresa requerida 

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na pessoa 

dos seus representantes legais, nos endereços localizados na Avenida 

Miguel sutil, n° 226, bairro quilombo, Cuiabá/MT, CEP 78045-100 e Rua 

Cordova, 686, bairro planalto, Cuiabá/MT, CEP 78058-753. Após a citação, 

intime-se o exequente para manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047677-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO WAGNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047677-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANCELMO WAGNER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a representação processual, tendo em vista que a assinatura 

da procuração de ID 25269830 e as assinaturas dos documentos 

pessoais do autor são divergentes. Após, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008867-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO (AUTOR(A))

EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO OAB - MT22602-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REU)

AYRES DOS SANTOS NETO (REU)

NELSON DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008867-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRYAN CASTRILLON DO CARMO MACHADO, EULER EMANOEL DO 

CARMO JUNIOR REU: SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

- ME, NELSON DOS SANTOS, AYRES DOS SANTOS NETO Os autores 

pugnam pela citação por edital dos requeridos (Id. 28204481). Indefiro o 

pedido, de citação editalícia em razão de tratar-se de citação ficta, que tem 

o objeto evitar nulidades processuais, quando o réu não é localizado em 

outros meios de citação, o que não é o caso dos autos. Os autores devem 

esgotar os meios disponíveis de localização de novos endereços dos 

requeridos, e após informar a este juízo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030548-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030548-89.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIOGO DE SOUZA SANTOS EXECUTADO: RAIMUNDO TRAJANO LOPES 

Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de Id. 28651126, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040771-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEI SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040771-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUDINEI SANTANA DA COSTA REU: DIOGO DE SOUZA SANTOS De início, 

determino a associação dos presentes autos a execução de nº 1030548- 

89.2017.8.11.0041. Indefiro os pedidos de Id. 27730877. Em buscas no 

sistema INFOJUD, localizei novo endereço do embargado conforme extrato 

anexo. Cite-se o embargado no endereço declinado na Avenida Miguel 

Sutil, nº 6322, apartamento 406, Bairro Santa Marta, Cuiabá/MT, CEP 

78043-695. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017903-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES OAB - MT18439-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017903-66.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: QUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS, LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO 

SANTO Em atenção aos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil de 

2015, intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre a Exceção de Pré-Excecutividade e documentos 

juntados aos autos pelos réus no evento nº 6461719. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2017. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013087-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. G. (AUTOR(A))

R. F. C. G. (AUTOR(A))

H. E. G. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL OAB - MT27698/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REU)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos termos do art.99, §2º do CPC, devendo juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043912-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se 
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pretende ajuizar reclamação ao Juizado Especial Cível ou Ação pelo rito 

ordinário a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital. Consigno que, 

caso o autor pretenda ratificar a distribuição da presente demanda neste 

Juízo, deverá, no mesmo prazo, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC/2015).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014982-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ANTONIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARY KATIANE MENDES CAMPOS OAB - MT21281/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

MAFRE SEGURADORA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA e REQUERIDA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos do DENUNCIADO A LIDE, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024152-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINILDA NERES DOS SANTOS DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007774-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1052317-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME VALADARES GOMES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA GREICE DA CONCEICAO OAB - MT148335-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052317-85.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: 

GUILHERME VALADARES GOMES 1) Intime-se a parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de ID 27557426, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC). 2) Após, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012241-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEA SONIA TEIXEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001402-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA MATA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REU)

CONDOMINIO RUBI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036936-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029873-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))
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PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARESIO NOQUELLI JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1044927-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033640-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI OAB - MT19332-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA OAB - 997.944.207-78 (REPRESENTANTE)

CARLOS NATANIEL WANZELER OAB - 003.287.887-75 

(REPRESENTANTE)

 

Intimação do exequente para apresentar planilha de cálculo atualizada do 

seu crédito, em 10 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012902-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F C A COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036466-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE MARQUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REURY DA SILVA BUENO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046690-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. I. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE ELENIR DE CAMPOS OAB - 013.889.781-64 (REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020578-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE ARAUJO MIRANDA (AUTOR(A))

J. L. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005123-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIL PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

MARCOS CESAR PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME 

(DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038443-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038564-61.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051554-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034326-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014513-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA TEREZINHA GAYVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA SOUZA DE ARAUJO (REU)

QUADRIS CONSULTORIA E ACESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA - ME 

(REU)

 

Intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009359-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZELINO FAGUNDES DE LIMA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038738-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004752-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE FABRICACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) patrono(s), para, 

querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004388-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AFFONSO FERREIRA SANGED OAB - SP314593 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA DE MESQUITA BENATTI OAB - SP405801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1019886-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI DA APARECIDA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARTE DE FREITAS NETO (REU)

RICARTE DE FREITAS JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR OAB - MT4352/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50895 Nr: 12187-03.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI ALVES FERREIRA GOMES, G. H. F. G., GEOVANA 

HELLEN FERREIRA GOMES Rep. Eni Alves Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5200/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ C. N. 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 12187-03.2001.811.0041, Protocolo 

50895, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026398-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES (EXEQUENTE)

SANTA RITA COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

FLORESTA E JARDIM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA DANELUZZI OLIVEIRA OAB - SP299856 (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

FELIX JAYME NUNES DA CUNHA OAB - MS6010 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026398-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANTA RITA COMERCIO E REPARACAO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - 

ME, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES EXECUTADO: HUSQVARNA DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E 

JARDIM LTDA. PJE Processo 1026398-91.2019 Os exequentes pleiteiam a 

extinção deste cumprimento provisório, posto que a ação de conhecimento 

que gerou o título tramitou na forma física, sendo necessária a 

continuidade do processo sincrético na mesma forma. Com efeito, 

verifica-se que os exequentes ajuizaram o procedimento na forma física, 

código 1428145, e em decisão proferida em 25/11/2019 houve a 

conversão do cumprimento em procedimento de liquidação por 

arbitramento. Não há que se falar em condenação em honorários, haja 

vista que não se trata de ação ajuizada, mas mero procedimento 

decorrente de ação de conhecimento, e a extinção se dá em razão da 

necessidade de tramitação na forma física, a qual, se não houvesse, 

implicaria apenas na conversão deste procedimento em liquidação. 

Ressalte-se que no procedimento físico já houve a suspensão da 

intimação para pagamento em razão da liquidação para apurar o quantum 

debeatur”. Posto isso, homologo a desistência e JULGO EXTINTO este 

procedimento de cumprimento provisório de sentença. Arquive-se 

definitivamente. Cuiabá, 20 de março de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020315-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020315-67.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA REU: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido 

de Indenização por Danos Morais, ajuizada por FRANCINALDO 

FRANCISCO DA SILVA em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., ambos 

qualificados na inicial. O autor alega que teve seu nome incluído nos 

cadastros de restrição ao crédito do débito de R$58,44, com data de 

inclusão em 22/08/2014, referente ao contrato n.º 161057655. Argui que 

nunca assinou ou autorizou alguém a assinar em seu nome o referido 

contrato com a empresa ré, como também, nunca recebeu desta, qualquer 

aviso de cobrança e/ou boleto de fatura da operação levada à registro no 

SERASA, SPC ou SCPC, e dessa forma, desconhece e nega o débito 

apontado como sendo de sua autoria. Esclarece que tentou de todas as 

formas dar uma solução amigável a situação, tendo estabelecido contato 

com o SAC da Ré por meio de telefone disponibilizado em seu site da 

internet (10611), contudo não logrou êxito, uma vez que a atendente 

informa apenas que a cobrança irá prosseguir uma vez que o serviço teria 

sido prestado. Requer a inversão do ônus da prova, determinando que a 

Ré traga aos autos os supostos contratos ou qualquer outro comprovante 

que ateste negócio jurídico realizados com a parte Autora, sendo 

compelida ainda a, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, a 

acostar aos autos todos os documentos inerentes aos fatos descritos na 

presente demanda, sob as penas do artigo 400 do mesmo Código 359 do 

Código de Processo Civil; no mérito, seja julgada totalmente procedente a 

presente ação em todos os seus pedidos, para fim de: declarar a 

inexistência do débito ora discutido, por ser indevido; condenar a Ré a 

indenizar a parte Autora em danos morais oriundos da prática de ato ilícito, 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros e 

correção monetária a partir do evento danoso, ou seja, da data inscrição 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Sob o ID 4322301 foi 

deferido o benefício da justiça gratuita e invertido o ônus da prova. 

Contestação sob o ID 4986450, alegando que em busca de eventuais 

cadastros em nome da parte Autora, foi localizada uma assinatura 

devidamente CANCELADA e SEM DÉBITOS, sob o código de assinante nº 

161057655, aduzindo que é de responsabilidade do autor o sigilo de suas 

informações, as quais podem ter sido utilizadas por terceiro de má-fé, 

eximindo a responsabilidade da ré. Pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação à contestação e documentos (ID 5000008). Intimadas 

para especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor pediu o 

julgamento antecipado da lide, enquanto a ré pugnou pela produção de 

provas orais, as quais foram indeferidas na decisão saneadora, sem a 

interposição de recurso, restando, portanto, preclusa. É o relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC, porquanto a questão contém matéria 

exclusivamente de direito. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à 

legalidade da inscrição do débito de R$ R$58,44 em nome do autor, por 

suposta inadimplência de contrato com a ré. O autor afirma que não possui 

relação jurídica com a empresa requerida, enquanto a ré admite que em 

busca de eventuais cadastros em nome da parte Autora, foi localizada 

uma assinatura devidamente CANCELADA e SEM DÉBITOS, sob o código 

de assinante nº 161057655. Gize-se que houve a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º do CDC, incumbindo a empresa ré 

comprovar a existência do débito, do que não se desincumbiu. Desta 

forma, segundo a inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 

causados aos consumidores devem ser respondidos de forma objetiva, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. O dano moral na espécie decorre da própria 

cobrança indevida que acarretou a negativação do nome do autor. 

Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado consoante 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o 

caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da 

conduta identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima 
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fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de relação 

jurídica entre as partes, referente à cobrança de R$58,44, referente ao 

contrato nº 161057655, devendo ser excluído o nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão a tal débito; b) CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). c) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027418-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVA FERREIRA DUARTE BROM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027418-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIVA FERREIRA DUARTE BROM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Cleiva Ferreira Duarte Brom contra Porto Seguro Companhia de Seguro 

e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 02/07/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passiva e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27211417), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/07/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Passo a análise do 

mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos Danos Morais Aduz a parte requerente que a 

requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento 

administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em 

razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida 

que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o 

requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu 

pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. IV.2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21141839) e o laudo pericial 

(ID 27211417). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta de um dos SEGMENTOS DA COLUNA o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização e de perda permanente parcial incompleta de um dos 

TORNOZELO o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna 

lombar com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem 

como, invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo com 
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repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando o 

montante de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (02/07/2017). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor 

dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 

de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027333-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027333-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSCAR GONCALVES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Oscar Gonçalves de Oliveira contra Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, falta de interesse processual e assinatura divergente, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Realização de avaliação médica (ID 27228530), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 25/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. IV – Das assinaturas divergentes Em sede preliminar, 

a requerida suscitou divergência das assinaturas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor regularizou a 

representação, ratificando as assinaturas lançadas aos autos, consoante 

documento de ID 21126517. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

21126533) e o laudo pericial (ID 27228530). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização e de perda permanente parcial incompleta de um 

dos MEMBROS SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), bem como, invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

totalizando o montante de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(25/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040369-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040369-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNA CRISTINA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Bruna Cristina de Arruda contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

13/06/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28626395), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/06/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 23904521) e o laudo pericial (ID 

28626395). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos DEDOS DA MÃO o percentual incidente 

é de 10% (dez por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

3º dedo da mão direita é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 1.012,50 (um mil 

doze reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.012,50 

(um mil doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(13/06/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 19 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042784-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042784-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEIR NASCIMENTO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Adeir Nascimento de Souza contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 23/07/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, falta de interesse processual e divergência das assinaturas, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 
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pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26358898), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/07/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

necessidade de adequação do valor da causa Com relação a preliminar de 

adequação do valor da causa na presente demanda, não merece guarida 

a pretensão da parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído 

pelo autor na inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua 

eventual sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

24361055 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Das assinaturas divergentes Em sede preliminar, a requerida suscitou 

divergência das assinaturas, o que não merece prosperar. Verifica-se no 

caso em tela que o autor regularizou a representação, ratificando as 

assinaturas lançadas aos autos, consoante documento de ID 28061386. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 26341054) e o laudo pericial (ID 

26358898). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um das MÃOS o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

mão esquerda é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(23/07/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028799-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028799-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO LUIS DA CONCEICAO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Antonio Luis da Conceição Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa, inépcia da inicial e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 27276037), sendo apresentado laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 09/06/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 
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passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de identidade do requerente que contém os documentos RG e 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21368419) e o laudo pericial (ID 27276037). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (09/06/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031148-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031148-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Cícero da 

Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11/06/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Realização de avaliação 

médica (ID 26356208), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 
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o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/06/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 18095129) e o laudo pericial (ID 26356208). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior esquerdo é de 

50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(11/06/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030259-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AYRES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030259-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO AYRES CARDOSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Leonardo Ayres Cardoso contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 26/06/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, falta de interesse de agir, inépcia da inicial por 

ausência de boletim de ocorrência e impugnação da justiça gratuita, que 
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serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 27456929), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/06/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não requerimento em vias administrativas, o que não merece prosperar. 

Verifico que o autor juntou em ID 15313473 cópia do requerimento 

administrativo. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Inépcia da inicial - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente a ausência do boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo 

de causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista a ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim de o nexo de 

causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV – Da impugnação ao pedido de justiça gratuita 

O requerido afirma que o autor não trouxe qualquer documento a 

demonstrar a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a parte autora 

apresentou carteira de trabalho em ID 15313467, demonstrando uma 

situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito a Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

15313470) e o laudo pericial (ID 27456929). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu tornozelo direito é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(26/06/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040555-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040555-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZIANO OLIVEIRA DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Luziano Oliveira de Arruda contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 18/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e 

carência da ação, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28712571), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 18/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 56 de 877



Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. V – 

Mérito V.1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida 

teria se negado expressamente a receber o requerimento administrativo 

relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma 

suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23962196) e o laudo pericial (ID 28712571). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos SEGMENTOS DA 

COLUNA o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima em seu segmento cervical da 

coluna é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(18/05/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027259-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA FELIZ TORRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 

Angela Feliz Torres contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

01/03/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 27220293), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/03/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 
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do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de identidade do requerente que contém os documentos RG e 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. V – Inépcia da Inicial – ausência de prontuário médico 

Com relação a preliminar de inépcia da inicial por ausência de prontuário 

médico informando as lesões sofridas, verifico que não merece guarida a 

pretensão da parte requerida, haja vista que em ID 21112072 o autor 

juntou o prontuário médico, e ainda, foi produzido o laudo pericial em ID 

27220293, que quantifica as lesões sofridas pelo requerente. Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. IV – Mérito IV. 1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV. 2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21112072) e o laudo pericial (ID 27220293). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PUNHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu punho esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (01/03/2017). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039183-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS FABIANO LEANDRO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Carlos Fabiano Leandro de Oliveira contra Porto 

Seguro Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 
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vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/08/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, 

impugnação da justiça gratuita e comprovante em nome de terceiro, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28580842), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/08/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da impugnação ao pedido de 

justiça gratuita O requerido afirma que o autor não trouxe qualquer 

documento a demonstrar a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a 

parte autora apresentou carteira de trabalho em ID 23516497, no qual 

consta a informação de que recebe aproximadamente R$ 1.100,00 (um mil 

e cem reais), demonstrando uma situação de incapacidade financeira. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 23516497, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. V – Mérito V.1 - Dos 

danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado 

expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido 

de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez 

permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum 

documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de 

formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não 

existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23516498) e o laudo pericial (ID 28580842). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PUNHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu punho direito é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 
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Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (13/08/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos patronos 

das partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que 

cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Com 

o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033742-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERBERT JERRY RODRIGUES PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Herbert Jerry Rodrigues Pinto contra Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 27/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28681658), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 27/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 23991245 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22214810) e o laudo pericial 

(ID 28681658). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (27/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056262-80.2019.8.11.0041
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JAQUELINE GONCALVES LEAL (AUTOR(A))
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056262-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAQUELINE GONCALVES LEAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jaqueline Gonçalves Leal contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

18/07/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, falta de interesse processual, impugnação da justiça gratuita e 

inépcia da inicial, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28683336), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 18/07/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos 

verifico que o autor juntou em ID 26589993 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da impugnação ao pedido de 

justiça gratuita O requerido afirma que o autor não trouxe qualquer 

documento a demonstrar a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a 

parte autora apresentou carteira de trabalho em ID 26589690, no qual 

consta a informação de que a mesma está desempregada, demonstrando 

uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. IV – Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à 

preliminar arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 26589992) e o laudo pericial (ID 28683336). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(18/07/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por José 

Vaz dos Reis contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

30/04/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, adequação do valor da causa, falta de interesse processual e 

divergência das assinaturas, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27396608), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/04/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Das assinaturas 

divergentes Em sede preliminar, a requerida suscitou divergência das 

assinaturas, o que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que 

o autor regularizou a representação, ratificando as assinaturas lançadas 

aos autos, consoante documento de ID 29389603. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. V – Mérito V. 1 - 

Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida teria se 

negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao 

pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta 

invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos autos 

nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 21563009) e o laudo pericial (ID 27396608). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do 

valor máximo da indenização, bem como, perda permanente parcial 

incompleta de uma dos PUNHOS o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização, e ainda, de perda 

permanente parcial incompleta de um dos MEMBROS SUPERIORES o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o 

laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão 

avaliada em 10% (dez por cento) cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), bem como, invalidez permanente parcial incompleta do punho direito 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e ainda, invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo com 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais) encontrando-se o valor de R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o montante 

de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (30/04/2019). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 
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advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o 

valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039904-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAX SOUSA ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Max 

Sousa Araujo contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

15/04/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28637651), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 15/04/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Passo a análise do mérito. IV – Mérito IV.1 - Dos Danos Morais Aduz a 

parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a 

receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do 

seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, 

alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de 

demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular 

administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe 

prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual 

cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais. 

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência 

dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, 

quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão 

qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o 

resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado 

lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, 

excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não 

pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida 

como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no 

tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento 

administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a 

requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos 

administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter 

o seu seguimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. IV.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23793842) e o laudo pericial (ID 28637651). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da ESTRUTURA 

CRÂNIO FACIAL o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do 

valor máximo da indenização, bem como, perda permanente parcial 

incompleta de uma dos PUNHOS o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização, e ainda, de perda 

permanente parcial incompleta de um das MÃOS o percentual incidente é 

de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 
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parcial incompleta da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 

25% (vinte e cinco por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre 

o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) encontrando-se 

o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), bem 

como, invalidez permanente parcial incompleta do punho direito com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais) encontrando-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e ainda, invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre 

o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), totalizando o montante de R$ 8.943,75 (oito mil novecentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 8.943,75 (oito mil novecentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (15/04/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028551-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE TIGRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028551-03.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILVANETE TIGRE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Gilvanete Tigre da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 04/09/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa, inépcia da inicial e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Realização de avaliação médica (ID 27272045), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 09/06/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira de identidade do requerente que contém os documentos RG e 

CPF, por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 21318682 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. V - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 21316632) e o laudo pericial 

(ID 27272045). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 
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quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro superior direito é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (04/09/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038241-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038241-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KIMBERLY PAULINO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Kimberly Paulino da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 10/03/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e falta de 

interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. Realização de avaliação médica (ID 27329352), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 10/03/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 

23124800 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. IV – Mérito IV . 1 - Dos danos Morais Aduz a parte 

requerente que a requerida teria se negado expressamente a receber o 

requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro 

DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente. Contudo, alega a 

requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar 

que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o 

seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a 

negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz 

de ensejar indenização por danos morais. Desta forma, para a 

caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos 

básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o 

impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como 

ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa 

(negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo 

causal entre ambos. Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, 

negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida 

como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja 

em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria 

regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas 

não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar 

operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não 

leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 
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José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) Portanto, 

verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais. IV. 2 – 

Requisitos à indenização DPVAT Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23124797) e o laudo pericial 

(ID 27329352). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(10/03/2018). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu 

advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1055704-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO RALF FRANCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Eduardo Ralf Franca contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.705,84 (treze mil e setecentos e cinco reais 

e oitenta e quatro centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/09/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

28698782), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e 

DAMS, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 

09/09/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 26535443), o laudo pericial (ID 28698782) e comprovantes das 

despesas (ID 26535444). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 
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percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Prevendo 

a legislação atinente ao seguro obrigatório, o direito da vítima a percepção 

de reembolso com as despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas, a recomposição do patrimônio do autor é 

medida que se impõe, visto que, das provas jungidas no feito, é 

satisfatoriamente extraível a relação de causalidade existente entre as 

lesões e os gastos médicos despendidos para o cuidado delas. Restou 

devidamente comprovada a prestação do serviço, de nítido caráter 

médico, a identificação do credor e do devedor, in casu, o reclamante. 

Ademais, no documento vê-se evidenciado a contraprestação do serviço 

pela aposição do carimbo de recebimento. Outro não é o entendimento do 

Egrégio Tribunal Estadual, o que se verifica pelos seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL – 

DEMONSTRAÇÃO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A 

PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECURO PROVIDO. Restando suficientemente comprovado 

pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos 

que demonstram os gastos com medicamentos, cabível a condenação da 

seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). 2. Se a ação é 

julgada parcialmente procedente apenas para adequar o valor da 

indenização securitária à proporção da invalidez da parte autora, não 

ocorre sucumbência recíproca. (TJMT – Ap 41468/2016, DES. JOÃO 

PEREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Portanto, estando inequivocamente 

comprovada a relação de causalidade entre as lesões decorrentes do 

fatídico acidente e as despesas médicas arcadas pelo autor, a 

recomposição é imperativa. Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (09/09/2019). E ao pagamento do valor de R$ 205,84 (duzentos e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos), a título de despesas 

médico-hospitalares, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do respectivo desembolso. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051024-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO BENEDITO RAMOS DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Fabio Benedito Ramos dos Santos contra Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 12/07/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28697441), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 12/07/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 25827014) e o laudo pericial (ID 28697441). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio-facial o percentual incidente é de 100% (setenta por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua estrutura facial é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (12/07/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 67 de 877



advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052399-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDICEIA ANICETA BONDESPACHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Valdiceia Aniceta Bondespacho contra Seguradora Líder, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

10/03/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de adequação do 

valor da causa, adequação do valor da causa, e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 28682411), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 10/03/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da necessidade de adequação do valor da 

causa Com relação a preliminar de adequação do valor da causa na 

presente demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, 

uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na inicial, o que não 

pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de adequação do valor 

da causa Com relação a preliminar de adequação do valor da causa na 

presente demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, 

uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na inicial, o que não 

pode ser reduzido em virtude da sua eventual sucumbência. Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. III – Do requerimento Administrativo perante à 

Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Analisando os autos 

verifico que o autor juntou em ID 26046400 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 26046082) e o laudo pericial 

(ID 28682411). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade da ESTRUTURA TORÁCICA o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, que resulta a 

quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em sua estrutura torácica é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(10/03/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040532-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATIA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Catia Cristiane Ferreira da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, 

comprovante em nome de terceiro e impugnação da justiça gratuita, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 28696659), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 19/08/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 
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suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista 

que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II 

– Da impugnação ao pedido de justiça gratuita O requerido afirma que o 

autor não trouxe qualquer documento a demonstrar a sua 

hipossuficiência. Entretanto, verifico que o Autor apresentou a carteira de 

trabalho em ID 23955175, no qual consta a informação de que o mesmo 

recebe aproximadamente o valor de R$ 1.175,00 (um mil e cento e setenta 

e cinco reais), demonstrando uma situação de incapacidade financeira. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Comprovante de endereço 

em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar 

que não há previsão legal de juntada de comprovante de residência do 

autor, bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu 

endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e 

declaração de pobreza contém o endereço indicado no comprovante na 

fatura de ID 23955175, de maneira que o formalismo requerido de 

declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residência não 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. IV - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. V – 

Mérito V.1 - Dos danos Morais Aduz a parte requerente que a requerida 

teria se negado expressamente a receber o requerimento administrativo 

relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma 

suposta invalidez permanente. Contudo, alega a requerida que não há nos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou 

impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de 

indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao 

próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar 

indenização por danos morais. Desta forma, para a caracterização do 

dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados 

no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, 

consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo 

(vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou 

imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos. Pois bem, o 

fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido 

administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda 

pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido 

administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, 

vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, 

devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o 

recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o 

mesmo foi impedido de ter o seu seguimento. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS 

POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 

1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Portanto, verifico que não há possibilidade de 

indenização por danos morais. V.2 – Requisitos à indenização DPVAT Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23955176) e o laudo pericial (ID 28696659). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos PUNHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu punho esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (19/08/2019). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no 

art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu 
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advogado o valor dos honorários respectivos. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052671-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRYAN LUCAS MOREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052671-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRYAN LUCAS MOREIRA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Adryan Lucas Moreira Lima contra Porto Seguro Companhia de Seguro 

e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 09/09/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

28698246), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 09/09/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência 

de documentos A indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Rejeito a preliminar mencionada. III - Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Declaração de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 26099948) e o laudo pericial (ID 

28698246). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro superior esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (09/09/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 20 de março de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012036-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA OLIVEIRA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012036-53.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 
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data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

do réu para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Posteriormente, havendo interesse, esse processo será 

incluso no Mutirão do DPVAT. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011492-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSO APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011492-65.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

do réu para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Posteriormente, havendo interesse, esse processo será 

incluso no Mutirão do DPVAT. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011582-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL CARLOS FORCHEZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011582-73.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

do réu para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Posteriormente, havendo interesse, esse processo será 

incluso no Mutirão do DPVAT. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012384-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZEDELMA APARECIDA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012384-71.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 31/07/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 12:15 - 12:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012367-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA THAIS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012367-35.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

do réu para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Posteriormente, havendo interesse, esse processo será 

incluso no Mutirão do DPVAT. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011687-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYFTOM CORREIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011687-50.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

do réu para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Posteriormente, havendo interesse, esse processo será 

incluso no Mutirão do DPVAT. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012235-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERLEY ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012235-75.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo deverá apresentar cópia de 

prévio requerimento administrativo, bem como instruir a inicial com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012435-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012435-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação regressiva de indenização proposta por TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Diante da notória pandemia envolvendo 

o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de 

tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In 

casu, não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e 

designar uma data de audiência para tentativa de composição poderá 

ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça a situação de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. Portanto, velando 

pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a 

CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012613-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSO MECABO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012613-31.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais proposta por VANILSO 

MECABO em face de ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 

- ME e CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora. Diante 

da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012620-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYRIAN DAYANE SANTANA NOVAES (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JULIANO GONCALVES BUMLAI (REU)

NADIR GONCALVES MANSUR BUMLAI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012620-23.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e 

encargos locatícios proposta por MYRIAN DAYANE SANTANA NOVAES e 

outros em face de WAGNER JULIANO GONCALVES BUMLAI e NADIR 

GONCALVES MANSUR BUMLAI. Cite-se a parte ré para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a ação ou purgar a mora, nos termos do art. 62, 

inciso II da Lei n. 8.245/1991. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012998-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO LUSTOSA DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012998-76.2020.8.11.0041 DESPACHO A 

procuração juntada ao ID 30470926 - Pág. 2 trata-se de procuração 

outorgada por representante de menor, contudo, ao que se depreende 

dos autos, o autor é maior e capaz. Dessa forma, intime-o para, em 15 

(quinze) dias, emendar a inicial regularizando sua representação 

processual, apresentando procuração adequada ao caso em comento. No 

mesmo prazo, deverá a parte autora comprovar a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013342-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013342-57.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008730-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃ DO 6º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008730-76.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de retificação de registro requerida por Maria Aparecida Coelho, 

objetivando a retificação da escritura pública de compra e venda para 

alterar no referido registro o seu estado Civil de “casada” para “viúva”, 

bem como proceder a exclusão da qualificação do esposo falecido. O art. 

931 da CNGCE - Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Foro Extrajudicial dispõe que: "Art. 931. Os erros que não 

exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade 

de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no 

próprio Registro Civil de Pessoas Naturais onde se encontrar o 

assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, representante 

legal ou procurador, independentemente de pagamento emolumentos, após 

manifestação conclusiva do Ministério Público. § 1º Recebido o 

requerimento instruído com os documentos que comprovem o erro, o 

Oficial o submeterá ao órgão do Ministério Público que o despachará em 5 

(cinco) dias. § 2º Quando a prova depender de dados existentes no 

próprio Registro Civil das Pessoas Naturais, poderá o Oficial certificá-lo 

nos autos. § 3º Entendendo o órgão do Ministério Público que o pedido 

exige maior indagação, requererá ao Juiz a distribuição dos autos a um 

dos Ofícios Judiciais da circunscrição, caso em que se processará a 

retificação, com assistência de advogado, observado o rito sumaríssimo. § 

4º Deferido o pedido, o Oficial averbará a retificação à margem do 

registro, mencionando o número do protocolo e a data da sentença e seu 

trânsito em julgado, quando for o caso." Considerando o disposto no artigo 

supracitado, intime-se a autora para justificar o interesse de agir e 

manifestar sobre a possibilidade de retificação de ofício pelo oficial de 

registro onde fora lavrada a escritura pública, mediante requerimento 

próprio. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011634-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZALINA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

WILMA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

SUZETE IEDA DA SILVA (AUTOR(A))

ERACY DE CASTRO SOUZA (AUTOR(A))

HELENA MARIA APARECIDA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO FERNANDES RODRIGUES (AUTOR(A))

LUZINETE IZIDORO DA SILVA FERNANDES RODRIGUES (AUTOR(A))

MARLEY BONATTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011634-69.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013004-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERREIRA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013004-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013020-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013020-37.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 
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composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013032-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CAMPOS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013032-51.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013132-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013132-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013158-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA CRUZ PINHO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013158-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 
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do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013188-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR DE ARRUDA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013188-39.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013262-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA OJEDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013262-93.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013278-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013278-47.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013335-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 76 de 877



Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013335-65.2020.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar sua inicial afim de 

apresentar cópia dos documentos pessoais da autora. Após o decurso de 

prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013362-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO MIGUEL DOS ANJOS LOURENCIO (AUTOR(A))

DOUGLAS DOS ANJOS LOURENCIO (AUTOR(A))

E. G. D. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013362-48.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão na pauta de audiências, em 

momento oportuno, para tentativa de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013434-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

H. J. D. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013434-35.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013466-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINNE KAROLINA LIMA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013466-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial instruindo-a com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, quais sejam, 

prontuário de atendimento médico, boletim de ocorrência e/ou declaração 

de ocorrência do SAMU ou Corpo de Bombeiros, sob pena de 

indeferimento (artigos 320 e 321, parágrafo único, CPC). Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059889-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059889-92.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006067-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCAS GABRIEL NUNES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006067-28.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 21 de março de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013064-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013064-56.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056147-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LEAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056147-59.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização 

por danos morais proposta por LARISSA LEAO DE SOUZA em face de 

VIVO S.A.. De início, defiro a emenda à inicial, bem como os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1054064-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DOS SANTOS PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1054064-70.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de consignação proposta por THIAGO MAGANHA DE LIMA em 

desfavor de FAGNER DOS SANTOS PEREIRA. Consignação efetuada ao 

ID 26278697. Cite-se a parte ré para que, querendo, levante o depósito ou 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, caput do CPC), 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 335, III do 

CPC), sob pena de revelia (art. 344 do CPC). Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002157-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002157-22.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Recebo a 

emenda à petição inicial. Defiro o pedido de dilação de prazo para 

recolhimento das custas e taxas judiciais, por 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para extinção. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013393-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSO DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013393-68.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Este 

processo foi distribuído sem documentos anexados a ele. Assim, intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, adequar sua inicial à sistemática 

processual em vigor, devendo juntar aos autos a petição inicial, 

documentos comprobatórios dos fatos alegados, bem como procuração e 

documentação pessoais, sob pena de indeferimento (artigos 319, 320, 

321, parágrafo único, CPC). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059838-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059838-81.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização proposta por WALTER RODRIGUES DE SOUZA em 

face de IUNI EDUCACIONAL S/A. De início, defiro a emenda à inicial, vem 

como os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006073-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PATRICIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006073-64.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por SILVIA 

PATRICIA DE LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Compulsando os autos, verifico que na procuração de ID 29175903 

consta como outorgante Paulus Henrique Flausino e como sua 

representante Silvia Patrícia de Lima. Contudo, esta ação trata-se de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT pela morte de Paulus Henrique 

Flausino, outorgante da referida procuração. Dessa forma, intime-se a 

parte autora para, em 15 dias, emendar a inicial regularizando sua 

representação processual, adequar as declarações apresentadas em 

nome da autora, bem como instruir a inicial com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, quais sejam, o prontuário de 

atendimento médico. No mesmo prazo, deverá a parte autora comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006076-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006076-19.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006033-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006033-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 
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de ação regressiva de ressarcimento proposta por HDI SEGUROS S.A. em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1053910-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA (REU)

PAULA LUCIANA DA SILVA (REU)

ANDRE LUIZ SANTOS MUZZI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053910-52.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS LOCATÍCIOS proposta por THAIS DUTRA DA SILVA 

CARVALHO e CID IMOVEIS EIRELI - EPP em face de ANTONIA LUCIANA 

BRAZ DA SILVA, PAULA LUCIANA DA SILVA e ANDRE LUIZ SANTOS 

MUZZI. Diante da entrega das chaves pela ré ANTONIA LUCIANA BRAZ 

DA SILVA, os autores aditaram a inicial e requereram o prosseguimento da 

ação como AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Defiro a 

emenda à petição inicial. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010203-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FIGUEIREDO LEITE (AUTOR)

ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010203-97.2020.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não qualificou 

corretamente a parte ré, conforme dispõe o art. 319, inciso II do CPC. 

Assim, intime-a para adequar o polo passivo, qualificando-o corretamente, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cuiabá/MT, 22 de março de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037735-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CLENI FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037735-51.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036695-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE ASSIS (AUTOR(A))

JESUS BISPO SOARES (AUTOR(A))

VALDOMIRA MARIA DE PAULA (AUTOR(A))

EVAIR MARIA DO PRADO (AUTOR(A))

CARMELINDA FERREIRA MESQUITA (AUTOR(A))

MARIA MADALENA VALVERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036695-63.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 
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CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006520-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON LUIZ CARRADORE (REU)

LUCIANO VERCEZI CARRADORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006520-23.2018.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

as Portarias de nº 247 e 249 de 2020, do TJMT, suspenderam todas as 

audiências designadas entre os dias 17/03/2020 e 20/04/2020. Sendo 

assim, faço os autos conclusos para deliberações. Cuiabá, 23 de março 

de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058888-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUBES LISBOA RIBEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058888-72.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Em que 

pesem as afirmações contidas na petição de Id. 30197907, a peça 

manejada não é a adequada para requerer retratação, motivo pelo qual 

indefiro o pedido nela formulado. Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013163-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R.S.M. DA ROCHA - ME (EMBARGANTE)

ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA OLIVEIRA MOURA OAB - MT20379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LIMA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013163-26.2020.8.11.0041 DESPACHO A 

embargante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031469-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031469-14.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020727-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020727-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para que dê prosseguimento ao feito, tendo em vista a não 

concordância da parte requerida com a desistência da autora, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027852-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

THIAGO WILLIAN GOMES SANTANA OAB - 027.936.781-39 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027852-80.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO o 

pedido de ID 14464336. Cite-se conforme requerido. Redesigno audiência 

de conciliação e mediação para o dia 25/01/2019 às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, situado na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Cite-se e intime-se todos nos termos da decisão de ID 

9899313. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 23 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002329-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA ITALIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR BORGHETTE DE MELO (REU)

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002329-61.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033574-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033574-27.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

as Portarias de nº 247 e 249 de 2020, do TJMT, suspenderam todas as 

audiências designadas entre os dias 17/03/2020 e 20/04/2020. Sendo 

assim, faço os autos conclusos para deliberações. Cuiabá, 23 de março 

de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024047-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024047-85.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016908-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016908-82.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 29997082, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora , para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042941-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEIXEIRA DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO OAB - MT7345-O (ADVOGADO(A))

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042941-12.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022842-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SARLEY SOUZA DE AMORIM OAB - 951.758.732-53 (REPRESENTANTE)

RENATO MOURA DUETI SILVA OAB - MT21142/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022842-84.2019.8.11.0041 Vistos e etc. O acordo 

entabulado entre as partes foi homologado por este Juízo ao ID 30162461. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045224-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINA ROSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045224-08.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025212-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025212-70.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

28372919, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012090-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JULIO DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012090-87.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

30512725, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033065-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLANGE APARECIDA NARDI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033065-96.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que 

as Portarias de nº 247 e 249 de 2020, do TJMT, suspenderam todas as 

audiências designadas entre os dias 17/03/2020 e 20/04/2020. Sendo 

assim, faço os autos conclusos para deliberações. Cuiabá, 23 de março 

de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016853-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016853-34.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013310-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA PAULINO MARTINS (AUTOR(A))

KALLYO FRANCISCO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013310-52.2020.8.11.0041 DESPACHO O lembrete 

do sistema aponta que não houve o pagamento das custas judiciais até a 

presente data. Posto isto, determino a intimação da parte autora para 

comprovar o recolhimento das custas judiciais necessárias à distribuição, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017247-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBI FACHIN OAB - MT3799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017247-75.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Verifico a 

necessidade do chamamento do feito à ordem, eis que o polo passivo da 

presente demanda é composto pelo Banco Bradescard S.A e Banco IBI 

S.A - Banco Múltiplo e, contudo, somente o primeiro réu foi citado. Assim, 

a fim de evitar futuras arguições de nulidade, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para determinar a citação do réu Banco IBI S.A - Banco Múltiplo para que, 

querendo, apresente defesa no prazo legal. Decorrido o prazo, 

certifique-se e, havendo contestação, intime-se o autor para apresentar 

impugnação. Não tendo sido protocolada defesa, façam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012078-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE AMORIM JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012078-05.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, 

endereçada à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, em que 

figura no polo passivo o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. Assim, 

declino a competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 20 de março 

de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012327-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA ROCHA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012327-58.2017.8.11.0041 SENTENÇA IVANETE DA 

ROCHA PROENÇA propôs ação de cobrança de seguro obrigatório em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 21 de setembro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação infrutífera. A 

avaliação médica juntada ao ID 24851071 restou prejudicada ante a 

ausência de documentos médicos. A parte ré contestou a ação (ID 

10263090), arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo, da ausência de comprovação de 

entrega da documentação e ausência do laudo do IML. No mérito, defende 

a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenado ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. Parte 

autora não apresentou impugnação à contestação (ID 16152524). Em 

petição de ID parte autora reiterou sua concordância com a perícia 

realizada na audiência de conciliação. Intimadas para especificação de 

provas, a ré reiterou os pedidos da contestação, bem como que a 

demanda seja julgada totalmente improcedente. A autora se manteve 

inerte. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

FATIMA DE MEDEIROS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob 

o argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Da mesma 

forma, não merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez 

que o referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). Mérito A questão 

trazida em Juízo depende da realização de avaliação médica, a qual não 

foi conclusiva quanto à incapacidade da autora. Com efeito, a autora não 

pugnou pela realização de pericia quando intimada, e os documentos 

trazidos pela autora na petição inicial e o laudo médico elaborado perante 

a Central de Conciliação não são conclusivos, sendo insuficientes para 

apurar as lesões que a autora sustenta possuir, bem como o grau das 

lesões para apuração do quantun debeatur. Dessa forma, a pretensão da 

autora é improcedente. A autora não cumpriu com os requisitos exigidos 

pela lei para a concessão do benefício pleiteado. Deve-se ressaltar que no 

que tange a prova da invalidez, o ônus da prova é da parte autora. Nesse 

sentido leciona Vicente Greco Filho: “O autor, na inicial, afirma certos fatos 

porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os 

fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a 

demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo 

milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não 

provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (Direito 

Processual Civil Brasileiro, 2º volume, 11ª edição, Saraiva: 1996, p. 204) 

Diante da ausência de provas e da não manifestação da autora em 

produzir a prova pericial, a mesma não se desincumbiu do ônus 

probatório, nos termos do art. 373 do CPC, razão pela qual a 

improcedência do feito se impõe. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO 

PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – 

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não faz jus ao recebimento da 

indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não 

comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez 

permanente, ônus que lhe competia. O Juiz é o destinatário das provas, 

cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor 

do que estabelece o art. 370 do CPC. Afigura-se prescindível a realização 

de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente 

esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da 

perícia médica não autoriza a realização de novo exame. (N.U 

0005038-83.2016.8.11.0055, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

29/08/2018)” Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

IVANETE DA ROCHA PROENÇA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º do CPC). 

No entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034844-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1034844-57.2017.8.11.0041 Decisão 

ANTONIO DO NASCIMENTO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 04 de outubro de 2016, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de conciliação 

infrutífera. A parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a 

inclusão da seguradora Líder no polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, comprovação de entrega de documentação, ausência do 

laudo do IML e ausência do boletim de ocorrência. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANTONIO DO NASCIMENTO 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante 

processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 
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pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a preliminar de 

ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se mostra 

indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por outros 

meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, os 

demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à exordial 

validam expressamente as informações nele contidas, uma vez que 

seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. As 

partes estão devidamente representadas. Afastadas as preliminares 

arguidas em sede de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, 

declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, 

em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 04 de outubro de 

2016, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de 

prova pericial requerida por ambas as partes. Nomeio como perito(a) do 

Juízo o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, com endereço 

profissional na Rua 24 de Outubro, n°827, sala 8, galeria 24 de outubro, 

Bairro Popular ,  Nesta Capi ta l ,  te lefone:  65 9972-1818, 

e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial; na 

hipótese de invalidez permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; 

e responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o 

perito para cumprir ao encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em 

consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado 

pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida por ambas as partes, 

esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo a 

parte autora beneficiária da JG, a perícia deverá ser paga integralmente 

pela ré se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado deverá arcar 

com a perícia, caso a ação seja julgada improcedente. Intime-se a ré para 

efetuar o pagamento de 50% dos honorários periciais, em 15 (quinze) 

dias. No mesmo prazo deverão as partes apresentarem seus quesitos, 

bem como indicarem assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, 

solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia. Com a 

apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a 

parte autora, via Oficial de Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de 

improcedência dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, ma.data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002365-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J C MATANA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOMAR REZZIERI OAB - MT10601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002365-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

parcelamento das custas e taxas judiciais, conforme previsto no art. 98, 

§8° do CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 02 parcelas iguais e sucessivas. 

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente 

decisão e liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o(a) autor(a) informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040556-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANI APARECIDA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040556-57.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

parcelamento das custas e taxas judiciais, conforme previsto no art. 98, 

§8° do CPC/15, em 02 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a 

Central de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação 

das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo 

o(a) autor(a) informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005108-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MARIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005108-86.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar proposta 

por Gleice Maria da Silva Rocha contra a ENERGISA S.A. Em síntese 

sustenta a autora que está sendo cobrada indevidamente pela 

concessionária ré, eis que, desde que houve a troca de medidor em sua 

Unidade Consumidora, vêm sendo emitidas faturas em valores 

exorbitantes que não condizem com a realidade. Afirma que pende de 

instalação o aparelho medidor, sendo que a ré até a presente data não o 

fez, injustificadamente. Relata que a primeira cobrança indevida veio no 

montante de R$ 5.943,18, o que a levou a se dirigir à concessionária ré 

para esclarecimentos, sendo informada que o valor seria reduzido para R$ 

1.640,97. Informa que desconhece os parâmetros utilizados para a 

readequação da cobrança e que, ainda assim, o valor não se justifica. 

Narra que nos meses posteriores recebeu novas cobranças com valores 

excessivos e infundados (outubro – R$ 1.190,13; novembro – R$ 709,86; 

dezembro – R$ 813,16). Diante disso, requereu seja concedida a tutela de 

urgência para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica para o seu imóvel, bem como para seja suspensa a cobrança do 

mês de fevereiro/2020. A justiça gratuita foi concedida à autora, sendo 

determinada a emenda da inicial para que a autora apresentasse a conta 

que pretende a suspensão, bem como histórico de faturas relativas ao 

ano de 2019 (id. 28966882). Intimada, a autora atendeu ao chamado 

judicial e promoveu a emenda da inicial (id. 29661792). Na oportunidade, 

esclareceu que mesmo diante da suspensão dos serviços a ré vem 

emitindo cobranças, as quais estão sendo realizadas em valores 

elevados. Assim, aditou o pedido inicial para que também, liminarmente, 

seja determinada a troca do medidor existente na Unidade Consumidora, 

bem como para que sejam suspensas todas as cobranças emitidas pela ré 

desde o mês de outubro/2019. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda à inicial, sendo com relação ao aditamento dos 

pedidos, desnecessária a anuência da ré, eis que sequer foi citada. A 

tutela pretendida pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
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evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que, segundo a autora, 

não são exigíveis as faturas emitidas a partir do mês de outubro de 2019, 

eis que o aumento registrado é injustificado. A autora pode discutir em 

juízo as faturas em questão que, segundo ela, não reflete a realidade de 

seu consumo, máxime se depositar em juízo o valor incontroverso. O 

perigo de dano é evidente, haja vista que a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em seu imóvel lhe causa diversos transtornos, eis que se 

trata de um serviço de cunho essencial. Insta consignar, ainda, que o 

serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e 

deve ser prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e 

segura, nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” Assim, 

oportunizo à autora que consigne em juízo em parcela única a quantia 

incontroversa referente ao consumo, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais) para cada mês que se pretende a suspensão, posto que, conforme 

consta no histórico de id. 29661811, anteriormente aos aumentos 

discutidos, a Unidade Consumidora de titularidade da autora possuía uma 

média de consumo equivalente ao valor acima mencionado. No que tange 

ao pedido de troca do aparelho medidor, nessa análise perfunctória, 

entendo que são frágeis as argumentações e documentações trazidas 

pela autora, sendo prudente aguardar a formalização do contraditório. 

Registro que a medida é reversível a qualquer tempo, sendo que o 

deferimento da tutela com relação à religação da energia elétrica e 

suspensão das faturas será condicionada à consignação do valor 

incontroverso das faturas discutidas. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré 

suspenda as cobranças discutidas nos autos e promova o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a unidade 

consumidora da autora em razão dos débitos discutidos. CONDICIONO, 

todavia, o cumprimento da liminar concedida ao depósito judicial da quantia 

incontroversa para os meses das faturas em aberto. Efetuado depósito do 

valor incontroverso, intime-se a ré para cumprimento da liminar, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais) para cada dia de descumprimento. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 

às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a autora para audiência 

de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se o réu para 

a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de março de 

2020. Jones Gattass Dias Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013435-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LOURDES DA SILVA BARROSO (REQUERENTE)

CLAUDIO DELGADO BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR OAB - DF15789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1013435-20.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela proposta por Claudio Delgado Barroso e Carmen 

Lourdes da Silva Barroso em desfavor de Nova Gestão Investimentos e 

Participações Ltda., todos qualificados. Relatam os autores que em férias 

na agradável Caldas Novas/GO, em 03/02/2016, adquiriram, em modelo de 

“multipropriedade” com 13 (treze) multiproprietários, a quota 09 (nove), da 

unidade C608/09, do Edifício Varandas Thermas Park, localizado à Rua 20, 

Quadra 69, s/nº, Lote 1, Bairro Turista II, naquela Cidade. O valor de 

aquisição da quota foi de R$ 52.742,50, a ser paga em duas parcelas 

mensais de R$ 50,00, mais 84 parcelas de R$ 626,70, a partir de 

03/03/2016. Além disso, desembolsaram mais R$ 2.900,00 a título de “sinal 

- despesa de corretagem”. O prazo de entrega final seria 21/07/2018, o 

que jamais foi cumprido. Como não houve a entrega do bem, não 

chegaram a usufruir do patrimônio e, considerada a avançada idade e o 

inadimplemento unilateral da ré, resolveram rescindir o Contrato. Assim, 

notificaram a ré propondo a rescisão amigável, inclusive abrindo mão de 

parte de seus direitos e receberam, como contraproposta, a concordância 

com a rescisão do Contrato, bem como a oferta de devolução dos valores 

em 24 parcelas mensais. Embora tenham inicialmente aceitado o acordo, 

onde a ré não pagaria o valor da cláusula penal nem ressarciria o valor 

despendido com corretores, ao receberem a minuta do Termo de Distrato, 

perceberam que o documento era omisso em relação ao termo inicial da 

correção pelo INCC das parcelas pagas; omisso quanto à Cláusula Penal 

por eventual inadimplemento futuro; além de inovar em deduções não 

negociadas anteriormente e impor renúncia de direitos, inclusive o de 

recorrer ao Judiciário, indicando a solução por arbitramento em 

Goiânia/GO. Ao buscaram readequar as cláusulas do distrato, a ré 

calou-se de forma intransigente. Informam que diante do inicial acordo, 

realizaram o pagamento da parcela vencida e quitada em 03/02/2020, 

encerrando o pagamento desde então. Diante dos fatos, postulam a 

concessão de liminar para determinar a prioridade na tramitação do feito 

em virtude da idade do autor; o reconhecimento da competência da 

Comarca de Cuiabá para julgar esta ação; o acatamento da objeção a 

audiência de conciliação; a decretação da rescisão do contrato em 

discussão e a concessão de tutela para impedir a inclusão dos seus 

nomes em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento do feito. 

Comprovante recolhimento custas (Id 26881985). É o relatório. Decido. 

Extrai-se da petição inicial que a pretensão almejada pelos autores diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 
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antecedente, eis que buscam uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

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

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Dos documentos apresentados, decorre que as partes formalizaram 

contrato particular de compromisso de compra e venda de fração/cota de 

unidade imobiliária do empreendimento Varandas Thermas Park em 

fevereiro de 2016, estando os autores adimplindo com os pagamentos de 

todas as parcelas que lhes competem desde então. No entanto, apesar de 

a expectativa de entrega do empreendimento tenha sido agendada para 

julho de 2018, até o presente momento não houve sua conclusão. É certo, 

ainda, que ambas as partes concordaram com o distrato, apenas se 

insurgindo quanto a alguns pontos. Diante destas explanações, cabível o 

deferimento do pleito formulado em sede de tutela de urgência, a fim de 

rescindir o contrato e determinar que a parte ré se abstenha de praticar 

atos que resultem na restrição dos nomes dos autores. Com estas 

considerações DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DECRETAR a 

rescisão do contrato entabulado entre as partes, SUSPENDO a cobrança 

das parcelas do contrato e DETERMINO que a ré se abstenha de inscrever 

o nome dos autores no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito ou outros desta natureza. Deixo de determinar o aditamento da 

petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a 

inicial está com argumentação e pedidos completamente apresentados. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 

249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e 

designar uma data de audiência para tentativa de composição poderá 

ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de prorrogação da 

situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

necessidade de redesignação do ato apenas retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreenderem esforços para 

que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, 

deixo de designar data para a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020534-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CEZARIO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n° 1020534-46.2017.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais em face da decisão de ID 26066462, que 

julgou improcedente os pedidos da embargada. A embargante sustenta 

que a decisão possui erro material, pois constou em sua parte dispositiva 

“julgo improcedente sem resolução de mérito”, quando o correto seria 

“julgo improcedente com resolução de mérito”. Assim, pugna pela 

procedência dos embargos de declaração. Não houve contrarrazões. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o 

art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão 

ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos 

obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega erro material na sentença, uma vez que constou em seu 

dispositivo “julgo improcedente sem resolução de mérito”, quando o 

correto seria “julgo improcedente com resolução de mérito”. Da análise 

acurada dos autos e da sentença proferida, verifico que de fato ocorreu 

um equívoco, haja vista que houve julgamento de mérito. Desta feita, 

conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes provimento 

atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para 

corrigir o erro material constante da sentença de ID 26066462. Com a 

correção, passa a sentença a ter a seguinte redação: “Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de 

mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por Bento 

Cezário de Moraes em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais.” No mais, mantenho incólume a sentença guerreada. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014068-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014068-65.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais movida por A. C. S. A., 

representada por seu genitor SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR em 

desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A., já qualificados nos autos. O feito 

teve regular tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os 

termos do acordo para homologação (ID 27403474). A ré apresentou nos 

autos o comprovante de depósito, nos termos acordados (ID 27927116). 

Parecer ministerial opinando pela homologação do acordo e posterior 

liberação dos valores em favor da autora (ID 30198538). Os autos vieram 

conclusos É o relatório. Decido. As partes estão devidamente 

representadas e seus advogados têm poderes para transigir. Assim, 

homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC. Isento de custas (art. 90, § 3º 

do CPC). Honorários na forma pactuada. Expeça-se alvará conforme 

requerido ao ID 28178330 Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020865-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS SOARES NOGUEIRA BARROS (AUTOR(A))

FRANCISCO ROGERIO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLVIN CESAR LOPES OAB - MT22377/O (ADVOGADO(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020865-62.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer movida por FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS e Outra em desfavor de ALCIDES SOUZA DE ASSUNCÃO, já 

qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 

27344504). É o relatório. Decido. Tratando-se de direito disponível e 

estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, 

b do CPC. Isentos de custas remanescentes - art. 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1041398-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINOZETE MONTEIRO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE FONSECA DE MIRANDA OAB - MT2307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLITZEM SEGURANCA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041398-37.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM 

COBRANÇA DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO proposta por 

LINOZETE MONTEIRO MACIEL contra BLITZEM SEGURANCA LTDA, ambas 

qualificados na inicial. A autora efetuou o recolhimento das custas judiciais 

(ID 24312023). Intimada para efetuar o recolhimento das taxas iniciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, eis que as custas de ingresso são 

compostas pelas custas e taxas judiciais, a parte autora manifestou nos 

autos informando que efetuou o recolhimento ao ID 24312023, contudo, 

referido documento trata-se tão somente das custas judiciais, não tendo a 

parte comprovado o recolhimento das taxas judiciais. Diante da ausência 

de recolhimento das taxas judiciais, extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários 

indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015050-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015050-16.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30250062). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004338-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004338-64.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30508343). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032336-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032336-41.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30507360). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010138-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1010138-73.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30463686). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006372-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA COSTA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006372-46.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30461133). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017844-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISLA RAQUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017844-78.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30546879). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018263-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA BENEDITA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018263-64.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30547378). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009135-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIR DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009135-49.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 30562386). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015353-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MICHAEL MARCENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015353-93.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28802271). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031292-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031292-16.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 29012891). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023390-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGO CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023390-12.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID 30419048). É o relatório. Decido. 

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da 

obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto 

o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041199-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFAEL SILVERIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1041199-15.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

LUCAS RAFAEL SILVERIO PEREIRA propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório DPVAT com pedido de 

exibição de documentos em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de outubro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pelo pagamento realizado na esfera administrativa. No 

mérito, defende a improcedência do pedido de revisão do pagamento 

administrativo ante o pagamento proporcional ao dano corporal. Postula, 

que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo 

com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCAS 

RAFAEL SILVERIO PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de carência da 

ação pela falta de interesse de agir, sob argumento de que já realizou o 

pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma vez que o 

adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento 

do valor. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 50%, no membro inferior direito computada em 50%, na 

estrutura neurológica computada em 25% e no olho esquerdo computada 

em 50% (ID 28698751). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro 

o percentual é de 25%. Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%; 

para lesão de membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma, 

50% de 70% corresponde a 35%; Para lesão na estrutura neurológica o 

percentual é de 100%, dessa forma, 25% de 100% corresponde a 25%; 

para lesão em um dos olhos o percentual é de 50%, dessa forma, 50% de 

50% corresponde a 25%. Somando-se as lesões, tem-se o percentual 

total de 97,50%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 97,50% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 13.162,50 (treze mil cento e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. No caso, o autor recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 6.918,75 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos). Portanto, abatendo a quantia recebida, o autor faz jus, 

ainda, ao recebimento de R$ 6.243,75 (seis mil duzentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos) referente ao sinistro ocorrido em 

24/10/2018. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Quanto ao pedido de 

incidência de juros e correção monetária sobre o pagamento 

administrativo, tenho que o mesmo é improcedente, eis que não restou 

demonstrado que a seguradora ré efetuou o pagamento 

intempestivamente, ou seja, fora do prazo de 30 dias após o protocolo do 

requerimento administrativo. Depreende-se dos documentos trazidos pela 
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ré que a documentação foi entregue em 10/05/2019 e o pagamento 

efetuado em 03/06/2019. Portanto, o pagamento foi efetuado dentro do 

prazo legal. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LUCAS RAFAEL SILVERIO PEREIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 6.243,75 (seis mil duzentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042496-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1042496-57.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de junho de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar 

de adequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre 

nas demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. A seguradora ré alegou a 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro inferior direito computada em 10% (ID 28725864). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 10% de 70% corresponde a 7%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 7% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ADILSON 

FRANCISCO DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data 

do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 850,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040938-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1040938-50.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 
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argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 31 de maio de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. A seguradora ré alegou a preliminar de carência 

da ação por falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. 

Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo 

contrário.. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior direito computada em 50% (ID 

26338276). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do 

CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à 

Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020065-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRITO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1020065-29.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

EDSON BRITO DA CONCEICAO propôs ação de cobrança de diferença de 

benefício do seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando 

a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, 

ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 05 de outubro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação a 

justiça gratuita e ausência de comprovante de residência em nome do 

autor. No mérito, defende a improcedência do pedido de revisão do 

pagamento administrativo ante o pagamento proporcional ao dano 

corporal. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por EDSON BRITO DA CONCEICAO em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Quanto a impugnação ao 

benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão 

não assiste a impugnante, eis que a parte apresentou documentos que 

comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais, a impugnante, por sua 

vez, apesar das alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção 

a este Juízo a fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada. 

Rejeito, ainda, a tese de ausência de comprovante de residência em nome 

do autor, eis que o documento é dispensável ao julgamento da lide. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro direito computada em 75% (ID 

26629657). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual 

é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 
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indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. No caso, o autor recebeu administrativamente a quantia de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, abatendo a quantia recebida o autor faz jus, ainda, ao 

recebimento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao sinistro ocorrido em 05/10/2018. Quanto ao 

termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 

do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por EDSON BRITO DA CONCEICAO em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) , devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028398-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LOPES TRINDADE FERRARESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1028398-67.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

MARINA LOPES TRINDADE FERRARESI propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 29 de abril de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do 

valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo/pendência documental. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por MARINA LOPES TRINDADE FERRARESI em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da causa, eis que 

em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura facial 

computada em 10% e no membro superior direito computada em 50% (ID 

27149087). Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais 

o percentual é de 100%. Dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%. 

Para lesão em membros superiores o percentual é de 70%, dessa forma, 

50% de 70% corresponde a 35%. Somando-se as lesões, tem-se o 

percentual total de 45% devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 45% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por MARINA LOPES TRINDADE FERRARESI em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré 

a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015896-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODELTO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015896-67.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos morais e 

repetição de indébito proposta por Odelto Denicoló contra Telefônica Brasil 

S.A (VIVO). Narra a inicial que o autor é consumidor dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré. Contudo, após o pagamento de uma 

fatura, notou a existência de diversos lançamentos de serviços não 

contratados que, somados, perfazem um valor de R$ 199,96. Assim, 

entrou em contato com a ré para solucionar as cobranças indevidas, 

porém, não obteve êxito. Diante disso, requereu a condenação da ré ao 

pagamento de indenização à título de danos morais, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento em dobro do valor 

pago na fatura contestada ou, alternativamente, a restituição na forma 

simples. A inicial foi recebida (ID 7309407). A ré, citada, ofertou 

contestação defendendo a improcedência dos pedidos, ao argumento de 

que as cobranças se deram de forma regular, uma vez que se referem à 

contratação de internet avulsa. Defende que o serviço só pode ser 

contratado pelo cliente através das plataformas disponibilizadas, sendo 

que para finalização é necessário expressa autorização do usuário. 

Informa que havendo interesse no cancelamento da contratação, bastava 

ao consumidor fazer a solicitação via SMS (ID 8775219). Realizada 

audiência de tentativa de conciliação, as partes não se compuseram (ID 

9308942). Impugnação à contestação(ID 14471035). Instadas a se 

manifestarem, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (ID 

20955112, ID 21153187). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Observo que as partes estão qualificadas e 

representadas, inexistindo pedido de produção de provas, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme me permite o art. 355, 

inc. I, e artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 01/CNJ), do Código de Processo 

Civil. Considerando que o autor utiliza os serviços de telefonia móvel 

prestados pela ré na qualidade de destinatária final, aplicam-se ao 

presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor. 

O autor possui contrato de plano de telefonia junto à ré, sendo que passou 

a receber cobranças em valores diverso do pactuado, constando 

serviços não contrato em sua fatura, motivo pelo qual entrou em contato 

com a ré, porém não obteve êxito em uma resolução. A ré defende a 

legitimidade da cobrança, eis que se refere à contratação de internet 

avulsa. Entretanto, não apresentou nenhum documento capaz de 

comprovar o alegado. Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor 

excedeu em seu pacote e contratou o serviço avulso, demonstrando a 

legitimidade da cobrança (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do 

CDC), ônus este do qual não se desincumbiu. A cópia das telas sistêmicas 

anexadas à contestação não é suficiente para comprovar que o autor 

anuiu à migração do plano, eis que produzida de forma unilateral. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO 

CONSUMIDOR – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO 

PLANO – DECADÊNCIA – INEXISTÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

CARACTERIZADA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO 

MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSOS IMPROVIDOS. 1- O disposto no 

artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor refere-se à 

responsabilidade por vício do produto ou serviço, atinente a 

comprometimento de qualidade ou quantidade que enseja sua inadequação 

às legitimas expectativas do consumidor. Por não se tratar de alegação de 

vício, mas sim de suposto fato do serviço prestado descrito no artigo 14 

do mesmo Diploma Legal, é incabível a aplicação do aludido dispositivo. 

Com efeito, o prazo prescricional para exercício da pretensão é o de cinco 

anos, previsto no artigo 27, tendo em vista a inequívoca relação de 

consumo estabelecida entre as partes. 2- A recorrente não comprovou 

que as alterações do plano originalmente contratado não foram feitas de 

modo unilateral, não havendo prova de que estas modificações tenham 

sido buscadas pela recorrida, procedendo em flagrante ofensa ao 

princípio da boa-fé objetiva. Neste aspecto, correta foi à condenação em 

restituição do indébito referente aos valores cobrados por serviços não 

contratados. 3 -Com relação ao termo inicial da incidência dos juros 

moratórios os mesmos devidos a partir da citação válida, (art. 219 do 

CPC), pois desde então restou caracterizada a mora. Logo, deve ser 

mantida a sentença quanto a esse no ponto. 4- O mero descumprimento 

de contrato não dá ensejo ao pagamento de dano moral. Ainda, em não se 

tratando de dano moral “in re ipsa”, necessário que haja comprovação 

pela parte requerente dos efetivos danos morais sofridos, o que não 

logrou fazer. (Ap 45880/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2014, 

Publicado no DJE 30/06/2014) Assim, diante da ausência de provas de que 

o autor contratou serviços excedentes, a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Nesse sentido: 53503891 - APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PACOTES 

EXCEDENTES. COBRANÇA QUE CULMINOU COM A INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONIA E COM A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

REQUERENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores superiores ao 

acordado demanda a demonstração, pela requerida, de que houve 

contratação de pacote excedente pela autora. Inexistente prova da 

contratação excedente, é indevida a interrupção do fornecimento do 

serviço, que é de caráter essencial, e a negativação do nome da autora, 

sendo o dano moral decorrente da conduta da requerida presumido. A 

indenização por danos morais deve ser fixada em observância aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMS; AC 

0836938-55.2017.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson 

Roberto Castro Fassa; DJMS 20/08/2019; Pág. 128)( Negritei) 88266670 - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de 

serviços. Telefonia. Contratação de Plano PA 190. FALE A VONTADE LOC 

DENTRO REDE TELEF, com pacote de mensal de telefonia fixa pelo preço 

fixo de R$ 80,00, além de recarga mensal programada de R$ 20,00, e 

cobrança adicional por chamadas feitas em horário normal ou atendidas 

em horário simples para telefones cadastrados fora da rede Vivo. Contas 

de consumo no período de janeiro a maio de 2017 no valor médio de R$ 

120,00. Faturas de consumo com vencimento em junho e julho de 2017 

emitidas nas quantias de R$ 1.290,90 e R$ 326,02, com cobrança 

excedente por utilização acima do pacote contratado. Operadora que nega 

a revisão da conta após questionamento da consumidora e bloqueia a 

linha telefônica. SENTENÇA de parcial procedência para condenar a ré a 

restabelecer o serviço no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 limitada a 30 dias, abstendo-se de incluir o nome da 

autora nos cadastros de proteção ao crédito, para declarar a 

inexigibilidade do débito indicado e ainda para condenar a ré a pagar para 

a autora indenização moral de. R$ 3.000,00, com correção monetária a 

contar do sentenciamento e juros de mora a contar da citação, arcando a 

demandada com o pagamento das custas e despesas processuais, 

arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor da condenação. 

APELAÇÃO da ré, que insiste na total improcedência, sob a argumentação 

de regularidade da cobrança e não configuração do dano moral, pugnando 

subsidiariamente pela redução da indenização e pela exclusão ou redução 

da multa diária, aduzindo ainda a exigüidade do prazo determinado para o 

cumprimento da obrigação. REJEIÇÃO. Cobrança indevida bem 

demonstrada. Ausência de prova da utilização excedente dos serviços de 

telefonia. Ré que não se desincumbiu de provar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ex vi do artigo 

373, II, do CPC de 2015. Declaração de inexigibilidade no tocante que era 

de rigor. Irregular suspensão do serviço de telefonia, com persistência da 

cobrança indevida. Dano moral indenizável bem configurado. Indenização 

e multa diária que não comportam redução, porquanto em consonância 

com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Elevação da 

honorária para quinze por cento (15%) do valor da condenação, ex vi do 

artigo 85, §2, do CPC de 2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJSP; APL 1048075-57.2017.8.26.0002; Ac. 11716875; São 

Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo 

Nogueira Jacot; Julg. 14/08/2018; DJESP 23/08/2018; Pág. 2413) (Negritei) 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO DE TELEFONIA - OFERTA DE VANTAGENS PELA 

CONCESSIONÁRIA DEMANDADA - MIGRAÇÃO DE PLANO - SERVIÇOS EM 

DESACORDO COM O ACENADO - CANCELAMENTO - MULTA DE 

FIDELIDADE - INDEMONSTRADO AJUSTE DE MULTA NEM PRAZO MÍNIMO 

DE PERMANÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DANO MORAL “IN RE IPSA” - ALEGADA LICITUDE DA COBRANÇA - 

INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA NA CONTESTAÇÃO 

- ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

INADIMPLIDO - ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NEXO DE 
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CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA IMPUGNADA E O DANO MORAL 

DEMONSTRADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DUPLA IRRESIGNAÇÃO 

PARA MAIS E PARA MENOS - MENSURAÇÃO SEGUNDO AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - MAJORAÇÃO - IMPROVIMENTO 

DO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. 1. Cabe 

a demandada comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito do direito vindicado, a teor do art. 333, II, do CPC, ônus do qual não 

se desincumbiu a concessionária-ré. 2. Não se conhece, em sede 

recursal, de matéria não controvertida na origem, sob pena de violação 

aos princípios da ampla defesa, contraditório e estabilidade da lide. 3. Na 

ausência de formalização de contrato mediante instrumento, sobeja 

redobrado o dever de o fornecedor informar adequadamente ao 

consumidor os serviços ofertados e disponibilizados, bem como, eventual 

aplicação de multa por rompimento prematuro do ajuste. 4. A empresa de 

telefonia responde civilmente por dano causado ao seu cliente por cobrar 

multa por rescisão contratual calcada em cláusula de fidelidade, que 

sequer logrou demonstrar a existência. 5. A inscrição indevida em 

cadastro restritivo de crédito, por si, plasma o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano moral, atraindo o dever de indenizar, independente da 

demonstração de prejuízo concreto. 6. O valor da indenização por danos 

morais deve ser pautado nos critérios de moderação e razoabilidade, 

tomando em conta as peculiaridades do caso concreto, notadamente o 

grau de culpabilidade do ofensor e a gravidade da lesão, além do estado 

de quem recebe e as condições de quem paga, de forma a atingir justa 

medida, atendendo-se ao chamado “binômio de equilíbrio”, isto é, alcançar 

o caráter pedagógico e compensatório, sem causar enriquecimento ou 

empobrecimento de qualquer das partes. No caso dos autos, o valor de R$ 

8.000,00 melhor atende a finalidade de amenizar a lesão e a de servir de 

desestímulo para que o ofensor se abstenha de novas práticas. 7. 

Improvimento do recurso da empresa-ré e provimento do recurso da 

autora para elevar o valor da indenização por danos morais. (Ap 

83512/2011, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012, Publicado no DJE 14/08/2012) 

(Negritei) O parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável. O autor foi cobrado indevidamente, uma 

vez que o valor não condiz com o contratado. O comprovante de 

pagamento da fatura cobrada a maior está acostado junto à inicial (ID 

7296182). Assim, devida a repetição do indébito em dobro da quantia a 

maior indevidamente cobrada (R$ 199,96). O autor alega ter sofrido abalo 

moral em razão da cobrança indevida, todavia, deixa de comprovar quais 

seriam tais abalos, motivo pelo qual, entendo pela improcedência do pedido 

no que tange à indenização por dano extrapatrimonial. Nesse sentido 

colaciono o posicionamento jurisprudencial: “ 81523186 - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA 

COBRANÇA INDEVIDA SEM APTIDÃO DE CAUSAR SÉRIO ABALO MORAL. 

NOME DA AUTORA QUE TAMPOUCO FOI NEGATIVADO. Dano moral não 

configurado. À falta de prova de qualquer outro constrangimento grave, é 

descabida a reparação de danos morais.” Recurso. Provido. (TJSP; AC 

1023106-73.2019.8.26.0562; Ac. 13386878; Santos; Vigésima Segunda 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard Rosa; Julg. 05/03/2020; DJESP 

16/03/2020; Pág. 2439) “90114271 - RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. Recurso do autor que se restringe 

à pretensão indenizatória moral. Mera cobrança indevida que não gera, 

por si, o dever de indenizar. Ausente demonstração de situação 

excepcional a caracterizar ofensa aos atributos da personalidade. Dano 

moral inocorrente. Sentença mantida por seus fundamentos. Recurso 

desprovido. Unânime.” (TJRS; RInom 0083691-86.2018.8.21.9000; Proc 

71008254526; Viamão; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Des. Jerson 

Moacir Gubert; Julg. 19/02/2020; DJERS 03/03/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇO C/C 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– 

COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE COBRANÇA RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUTOR 

APELA E PUGNA PELA REPETIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO DA 

EMPRESA DE TELEFONIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE 

DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE 

– DANO MORAL IN RÉ IPSA – AFASTADO – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DANO SUBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO. A 

ausência de demonstração de que a empresa de telefonia tenha agido de 

má-fé na cobrança de serviço não contratado, afasta a possibilidade de 

restituição em dobro do indébito. Precedente do STJ. “(...) No tocante à 

possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral 

in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na 

prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 

673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; 

AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 22/5/2015). 5. Ademais, a Corte de origem salientou que "os 

elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dano 

moral suscetível de indenização, porquanto o prejuízo experimentado com 

a cobrança do serviço não solicitado é tão somente de ordem material, 

financeira, e não moral, mormente considerando que o nome do autor 

sequer restou inscrito em rol de maus pagadores". 6. Para afastar tal 

conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório 

dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o 

enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no AREsp 642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016). (Ap 174330/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017 - 

Negritei)” Com estas considerações e fundamentos e, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados nesta ação de desconstituição de 

débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito proposta 

por ODELTO DENICOLÓ contra TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) para 

condenAr a ré a promover a restituição em dobro da quantia cobrada a 

maior referente a fatura vencida em 10/05/2017 corrigidos monetariamente 

pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação (artigo 

405, CC). Custas pela ré, assim como honorários de sucumbência que fixo 

15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de quinze dias sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008929-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERNANDES AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1008929-06.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

ADEMIR FERNANDES AZEVEDO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 09 de março de 2015, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

devendo ser incluída a Seguradora Líder, a falta de interesse de agir, pela 

ausência de requerimento administrativo, e a análise de coisa julgada. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. A decisão 

saneadora de ID 20129646 afastou as preliminares arguidas pela ré e 

deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial acostado ao ID 
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25220741. Intimadas, as partes manifestaram quanto aos termos do laudo 

pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

ADEMIR FERNANDES AZEVEDO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial, no qual a análise clínica pericial 

concluiu: A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite 

estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, 

e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em membro 

superior esquerdo. (ID Num. 25220741 - Pág. 7) Neste caso, para lesão 

em membros superiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 

70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ADEMIR 

FERNANDES AZEVEDO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009165-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIR LUIZ LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009165-84.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28770581). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034203-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCLECIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012206-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista constar no teor da petição da parte requerida (Id. 

24694623) a juntada no laudo pericial realizado pelo assistente técnico da 

seguradora, verifico que o anexo não a acompanhou. Assim, intime-se 

para juntar aos autos, em 15 (quinze) dias. Após, ouça-se as partes, em 

igual prazo. Decorrido o prazo, ao Ministério Público.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013274-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

O autor requer o deferimento da gratuidade da justiça, mas não anexa aos 

autos qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência 

financeira, requisito necessário à análise do pedido. Assim, determino sua 

intimação para regularizar o impasse no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando documentos que justifiquem o pleito, principalmente cópia dos 

seus últimos rendimentos, ficando ciente de que o decurso em branco do 

prazo, começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento 

das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC). Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1013323-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (OPOSTO)

LUZIA BARROS VAZ DE FIGUEIREDO (OPOSTO)

ADILSON DE ARAUJO REIS (OPOSTO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às despesas 

de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013437-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002272-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 14 de julho de 2020, às 11h, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 1 (art. 

334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova 

formulado da parte requerente, postergo a apreciação para o momento 

posterior à apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002269-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA INDUSTRIA DE BOBINAS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ADRIEN DE CARVALHO DUARTE MONTEIRO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Com fulcro no art. 700, do CPC, determino que se expeça mandado de 

pagamento, podendo a parte ré, no prazo de 15 dias, oferecer embargos 

(art. 702, CPC). Não sendo opostos embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo, lembrando que o pagamento voluntário eximirá o réu 

de custas e de honorários advocatícios, segundo prevê o § 1º do referido 

dispositivo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012314-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA BRITO MORAES (AUTOR)

RODRIGO DALLA LANA MATTIELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se novamente a parte autora para cumprir o ordenado no 

despacho de Id. 30441351, juntando documentos que comprovem a 

impossibilidade de realizarem o pagamento das custas de ingresso em 

uma única parcela. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
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Processo Número: 1002321-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS CELL TELEFONIA E COMUNICACAO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se o requerido para, em 15 (quinze) dias, contestar a ação e ou, 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma do inciso II, do art. 62, da Lei nº 

8.245/91, consignando-se no mandado as advertências legais (art. 344, 

CPC). Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários ocupantes do 

imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes (art. 59, § 2º, 

da Lei n.º 8.245/ 91). Alegando a parte autora, em 15 (quinze) dias, que o 

depósito não é integral, justificando a diferença, intime-se a parte ré para 

complementar o depósito, em 10 (dez) dias, sob pena de prosseguir o 

pedido de rescisão pela diferença (art. 62, IV, Lei n.º 8.245/91). Na 

hipótese de ser apresentada contestação e alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013357-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F J COMERCIO CEREAIS LTDA - ME (REU)

MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA (REU)

MARIA CRISTINA DUARTE SILVA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às despesas 

de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001313-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 2955146 e 30059382), ordenando a 

suspensão do curso do processo até o efetivo cumprimento do avençado. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para se manifestar quanto 

ao prosseguimento do feito. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019232-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Aryadnni Correa da Silva (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para regularizar a representação 

processual da Sra. Aryadnni Correa da Silva, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012366-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MARIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se o Sr. Perito para reagendar a data da perícia, conforme 

requerido da peça de Id. 26684274. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021574-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022190-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013382-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012818-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA PEREIRA DE BARROS (AUTOR)

M. E. P. B. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012941-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA KELL SILVA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008258-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WYLDSON KLEBER ARRUDA BELMONTE OAB - 487.354.001-10 

(REPRESENTANTE)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da pretensão 

exposta da peça de Id. 30365444. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012874-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FELICIANO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013137-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE FIGUEIREDO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013156-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br ), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013166-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013171-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCELINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013259-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO MADALENO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025243-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045173-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045173-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032407-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FELTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032407-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FELTRIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013302-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. S. (AUTOR)

VANIA SILVA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 
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4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013401-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA ROSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013279-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRYOS DA CRUZ LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, "in verbis": “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018959-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para esclarecer acerca do interesse do 

prosseguimento da ação, tendo em vista o pedido de desistência requerido 

na peça de Id. 26407856. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005139-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Infere-se dos autos que a perícia realizada por ocasião da audiência de 

conciliação somente não foi juntada aos autos porque a parte autora 

manifestou-se contrariamente a isso, como se a vontade dela 

prevalecesse em detrimento da ordem judicial que ordenou a realização do 

ato (Id. 18445974). Assim, determino seja intimado o Núcleo de Conciliação 

– CEJUSC para que junte nos autos a referida perícia. Regularizada a 

situação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito da perícia. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033083-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE SIQUEIRA LEONCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca do teor da petição 

de Id. 20775717. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021271-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. N. C. (AUTOR(A))

EDNEIA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da petição de 

Id. 18906598, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013249-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

CATARINA AUXILIADORA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT27965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058137-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOPPING CHINA CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do 

mandado. Cuiabá, 23 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045859-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028223-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes, para tomarem ciência da 

nova data da perícia, face as medidas de prevenção contra a pandemia do 

corona vírus. Cuiabá, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028223-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes, para tomarem ciência da 

nova data da perícia, face as medidas de prevenção contra a pandemia do 

corona vírus. Cuiabá, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037726-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ARGUELHO BEVENUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035202-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, cabendo 

certificar ue embora a parte executada tenha sido intimada por meio de 

seu procurador não manifestou. Cuiabá, 23 de março de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036841-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014094-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSUMATRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO DE SOUZA OAB - SP291333 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004699-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes, para tomarem ciência da 

nova data da perícia, face as medidas de prevenção contra a pandemia do 

corona vírus. Cuiabá, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004699-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes, para tomarem ciência da 

nova data da perícia, face as medidas de prevenção contra a pandemia do 

corona vírus. Cuiabá, 23 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1002269-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA INDUSTRIA DE BOBINAS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ADRIEN DE CARVALHO DUARTE MONTEIRO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria. Cuiabá, 23 de 

março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049889-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN DARIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048855-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032788-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CAVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024104-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA CRISTINA PIPINO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ENZO VINHOLI (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do Mandado na Comarca pretendida. A diligência 

deverá ser verificada suas custas na Comarca Deprecada conforme 

Portaria do TJMT. Cuiabá, 23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024104-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA CRISTINA PIPINO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ENZO VINHOLI (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do Mandado na Comarca pretendida. A diligência 

deverá ser verificada suas custas na Comarca Deprecada conforme 

Portaria do TJMT. Cuiabá, 23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033885-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TAIS CAMARGO ORIBES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Expeça-se o alvará em favor do Sr. Perito. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos,

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos,

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022306-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELCINO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com a 

advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018305-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHANDECLE GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001518-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARISSON DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Expeça-se o alvará em favor da parte requerente, conforme ordenado na 

sentença de Id. 18932878. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031644-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA MARIANA MACEDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 

alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMIAS SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014502-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ANTONIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033350-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Central de conciliação* Data: 11/12/2019 Hora: 13:15 , a ser 

realizada na central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 

3 de setembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 
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Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006069-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RENATO FRISKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Segundo se infere da contestação, o requerido alega, em preliminar, a sua 

ilegitimidade passiva, requerendo a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, bem como a readequação do valor da causa, conforme 

proveito econômico perseguido. Sustenta, ainda, a carência de ação por 

falta de interesse de agir, com o argumento de que a liquidação do sinistro 

já foi efetuada na esfera administrativa no valor de R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto à 

ilegitimidade passiva, impõe-se esclarecer não ser possível a alteração do 

polo passivo para inclusão da Seguradora Líder, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra no polo passivo da lide. Quanto ao – valor da causa –, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se a parte demandante pretende receber a 

quantia de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), esse deve ser o valor da causa, o que foi fielmente observado, 

desse modo, não há se falar em retificação do valor da causa. No que se 

refere à – ausência de interesse de agir – cumpre anotar que o recibo de 

quitação outorgado pela requerida de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte requerente 

que o pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa 

não é integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se a parte beneficiária a complementação do valor 

devido tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar 

em falta de interesse de agir. Por essa razão, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao ônus da prova, cumpre salientar que, de fato, conforme 

sustentado pela requerida, não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo ...” 

Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita que o 

juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as peculiaridades 

do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que possui maior 

facilidade na produção da prova, quando presentes as hipóteses 

previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 
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promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a 

inversão do ônus probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil, cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de 

obrigar a empresa seguradora ao pagamento das despesas decorrentes 

da perícia, mas sofrerá as consequências de sua não realização, 

presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da 

jurisprudência, "in verbis": “A inversão do ônus da prova não tem o efeito 

de obrigar a parte contrária a pagar as custas da prova requerida pelo 

consumidor, mas sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 

115/282: 3ª T.., REsp 435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 

13.5.08, DJU 26.5.08). Assim, dou por saneado o processo e defiro a 

produção da prova pericial, nomeando, para tanto, como perito judicial, o 

Dr. João Leopoldo Baçan, médico especializado em perícias médicas, 

conforme currículo arquivado em secretaria do juízo, podendo ser 

contatado pelo e-mail joao_bacan@yahoo.com.br, ou pelo telefone (065) 

99601-1639 a fim de atestar eventuais sequelas decorrentes de acidente 

de trânsito, bem como a sua quantificação, cabendo às partes, em 15 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. 

Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Fixo, desde já, os honorários 

periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que tal quantia vem 

sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos semelhantes, 

devendo ser intimada a parte requerida para, no prazo de 15 dias, 

depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para indicar o local, dia e horário 

para realização dos trabalhos, intimando-se, após, as partes e eventuais 

assistentes técnicos para comparecimento. Cientifique-se o Sr. Perito 

desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024932-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE AMADOR FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo a requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 24 de janeiro de 2018, às 09:45 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado. 

Por fim, observo que o autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016007-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO DE LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1016007-17.2018.8.11.0041 – PJE KASSIO DE LIMA RIBEIRO, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque alega ter sofrido 

acidente de trânsito no dia 21.03.2018 ocasionando lesões, conforme 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e fratura do pé, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a 

legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 

20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da parte ré. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 
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Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, bem como a ausência de interesse de agir em 

razão da falta de requerimento administrativo. No mérito, alega não haver 

prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML, tampouco 

do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, tendo em 

vista que o registro de ocorrência foi elaborado unilateralmente, não 

possuindo força probante, divergindo com as datas dos documentos 

médicos juntados aos autos. Diz que, caso seja procedente o pedido, que 

a indenização ocorra de acordo com o grau da lesão. Em impugnação à 

contestação, a autora reitera os termos da inicial e pugna pela 

condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 

honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 

8º, do art. 85, do CPC. As preliminares foram afastadas em despacho 

saneador. Realizou-se perícia médica, acerca da qual as partes foram 

intimadas, vez que a parte requerida se manifestou pela concordância e a 

parte autora mostrou-se inconformada com o resultado e pugnou pela 

realização de nova perícia para atestar a incapacidade permanente. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, sobre o pedido de 

nova realização de perícia requerida pelo autor, vez que não foi apontada 

ou demonstrada qualquer irregularidade na perícia que mereça reparo, 

cabendo salientar que os questionamentos levantados pelas partes foram 

devidamente esclarecidos no laudo de Id. 21992683, que assim concluiu: “ 

a parte autora na sua condição atual não apresenta incapacidade no 

momento do exame”, não se verificando, portanto, necessidade de 

renovação e/ou complementação do ato. Por tais motivos e, considerando, 

ainda, que a perícia foi suficientemente esclarecedora para a resolução da 

lide somado ao princípio da celeridade processual, indefiro o pedido. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Em atenção ao argumento da parte ré de que o registro do boletim de 

ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão de 

caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim 

de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, "in verbis": “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico no 

dia seguinte ao sinistro, sendo oportuno esclarecer também que a lei não 

exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente 

de trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). De outra sorte, a invalidez 

sustentada pelo autor foi desconstituída em perícia médica realizada pela 

doutora Roberta De Felice Simões – CRM/MT 5.078, médica perita nomeada 

nos autos, devidamente especializada em medicina legal e perícia médica, 

que afirmou não ter sido constatada incapacidade (Id. 21992683). O laudo 

pericial foi preciso na afirmação de que as lesões sofridas pelo 

periciando/autor são temporárias, segundo se infere da conclusão “in 

verbis”: “No momento da perícia, não foi evidenciada nenhuma sequela 

incapacitante física, em decorrência do acidente. A parte autora não 

apresentou nenhum exame complementar que comprove alguma sequela.” 

(sic com destaque no original) Como se vê, embora o autor tenha sido 

vítima de acidente de trânsito e sofrido lesões físicas, o que se confirma 

também na documentação que acompanha a inicial, não há no conjunto 

probatório qualquer indício de que tais lesões lhe tenham acarretado 

sequelas ou invalidez indenizável pelo seguro DPVAT, o que impede a 

procedência do pleito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA DE PRÊMIO - SEGURO – 

LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ 

PERMANENTE – NÃO PREENCHIMENTO DE HIPÓTESE PREVISTA NO 

ARTIGO 3º, CAPUT DA LEI 6.194/74 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Inexiste ofensa ao 

princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e 

fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso 

estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. 

Conforme estabelece o artigo 3º, caput da Lei 6.194/74, os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º da mesma lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada. A 

ausência de comprovação da invalidez permanente acarreta na 

improcedência do pedido de indenização do seguro DPVAT.” (TJMT - N.U 

0004104-27.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.7.2017, p. no DJE 27.7.2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA 

PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO 

TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que julgou 

improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat, em razão 

das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.” (TJMT - 

N.U 1006469-12.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado - Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, 

j. 15.5.2019, p. DJE 20.5.2019) Como se vê, a ausência de comprovação 

da invalidez permanente acarreta a improcedência do pedido de 

indenização do seguro DPVAT. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado por Kassio de Lima Ribeiro na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Companhia 

de Seguros S/A, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém a cobrança em 

razão da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se com as cautelas 

necessárias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040194-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA SOUZA SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1040194-89.2018.11.0041 – PJE SIDNEI DA SILVA SOUZA 

SALVADOR, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque alega ter sofrido 

acidente de trânsito no dia 18.10.2016 ocasionando lesões, conforme 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Diz ter 

sofrido lesões permanentes no tornozelo esquerdo, fazendo, assim, jus 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). Pede, ainda, sejam os honorários fixados em R$ 

3.000,00 (três mil reais) na forma do §2º e 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da parte ré. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta em tornozelo 

esquerdo no percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, bem como a falta de interesse 

processual por falta de exaurimento da via. Impugna a gratuidade da 

justiça e, no mérito, diz não ser devido o pagamento de indenizado a 

segurado inadimplente, como no caso da autora, enfatizando inexistir 

prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal entre a suposta 

lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o boletim de 

ocorrência elaborado posteriormente ao acidente com base de 

declarações unilaterais não possuem força. Em caso de condenação, 

pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas 

anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). 

Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. As partes não se 

opuseram à perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se 

a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à preliminar – falta de 

interesse processual por falta de exaurimento da via administrativa – 

cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos 

dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para 

a existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 
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Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora comprovar o requerimento administrativo, ainda foi 

contestação a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Por fim, no tocante à impugnação à gratuidade da 

justiça, impõe-se salientar que, segundo a regra contida no art. 4º da Lei 

Federal n. 1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia os benefícios 

da justiça gratuita que produza prova de sua condição financeira e 

econômica insuficiente para arcar com o pagamento das custas e das 

despesas processuais, bastando que afirme não estar “em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem compreendido 

que, havendo dúvidas acerca da declaração de hipossuficiência, pode a 

assistência judiciária gratuita ser revogada, cabendo “ao interessado 

apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade 

financeira, em especial, comprovantes de rendimentos e declarações de 

imposto de renda”[1] e à parte contrária provar a inexistência ou o 

desaparecimento dos requisitos essenciais à revogação dos benefícios 

de assistência. Assim o entendimento da doutrina: “A prova em contrário, 

que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do 

interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de 

que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e 

o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado 

e não por ilações acerca de sua pretérita situação e empresário, 

proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil Comentado e legislação 

extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 1562) No caso em comento, 

a requerida limita-se a deduzir a ausência de comprovação de renda do 

autor como não comprovação da hipossuficiência, sem qualquer prova de 

que ele reúna condições de arcar com as despesas processuais sem 

comprometer o próprio sustento e o de sua família. Por outro lado, a cópia 

da CTPS do autor comprova a renda de pouco mais de um salário mínimo, 

o que faz presumir que, de fato, ele não poderá pagar as despesas 

processuais sem comprometer o seu sustento. Por essas razões, 

AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Em atenção ao argumento 

da parte ré de que o registro do boletim de ocorrência por mera 

comunicação da vítima não tem o condão de caracterizar o nexo causal, 

cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, "in verbis": 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito. Os documentos trazidos para os autos, consistentes em boletim 

de ocorrência policial, ficha de atendimento, prontuários e laudos médicos, 

não deixam dúvidas de que as lesões sofridas pela parte autora decorrem 

do acidente ocorrido no dia 18.10.2016, o que foi constatado por perícia 

técnica judicial, que diagnosticou estar a parte autora acometida de 

incapacidade parcial incompleta em tornozelo esquerdo, quantificada em 

75% (cinquenta por cento) – o que afasta a alegação de ausência de 

nexo causal, impondo-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). (Id 27401452). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo, desde que haja com prometimento de função vital corresponde 

a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que a lesão no caso 

em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 75%, do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedentes 

os pedidos formulados por Sidnei da Silva Souza Salvador na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) – Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz 

respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

(TJ/MT - AI 21123/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilsen 

Andrade Addario, j. 6.8.2014, p. no DJE 14.8.2014)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049480-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUMAQ COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1049480-57.2019.8.11.0041 - PJE DIASA COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ, pessoa jurídica de direito privado, 

qualificada nos autos, propuseram “Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial” em face de CONSTRUMAQ COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificado, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Depois da 

citação, as partes transigiram, requerendo a homologação da avença. É o 

relatório. Decido. Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo 

avençado entre as partes (Id. 28826335), homologo-o para que surta os 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC, declarando extinto o feito. Custas e honorários 

na forma acordada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo, cientificando-se as partes de que o 

descumprimento do acordo, poderá ocasionar o desarquivamento do 

processo e a consequente execução do julgado pela parte exequente. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018804-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. LEMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução”, em face de LEMOS DESIGN - G. F. LEMOS - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos 

em peça primeira. Depois da citação, as partes transigiram, requerendo a 

homologação da avença. É o relatório. Decido. Tendo em vista que o 

acordo entabulado entre as partes abrange toda a matéria versada nos 

autos, não há razão para o prosseguimento do feito, impondo-se a sua 

extinção. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

homologo, por sentença, a avença, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, declarando extinto o 

processo. Ficam as partes isentas das custas processuais 

remanescentes (art. 90, § 3°, do CPC). Não havendo previsão no pacto 

acerca dos honorários advocatícios, condeno a parte executada ao 

pagamento da verba, fixada em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido (R$ 26.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, 

cientificando-se as partes de que o descumprimento do acordo, poderá 

ocasionar o desarquivamento do processo e a consequente execução do 

julgado pela parte exequente. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009503-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

SILVIA MAYUMI SHIMIZU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELZA GOMES CANETT (REU)

BERENICE GOMES (REU)

MOACIR DA FONSECA CANETT (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

SILVIA MAYUMI SHIMIZU, representada por CID IMÓVEIS EIRELI, pessoas 

jurídicas de direito privado, ambas qualificadas nos autos, propuseram 

“Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e 

Encargos Locatícios”, em face de BERENICE GOMES, MARIA ELZA 

GOMES CANETT e MOACIR DA FONSECA CANETT, pessoas físicas, 

igualmente qualificadas, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos. Antes 

mesmo da citação, a demandante desiste do feito. É o relatório. Decido. No 

caso em comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 

29906457) pela parte autora, e considerando que as requeridas ainda não 

foram citadas com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002923-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EZEQUIEL PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ANTONIO EZIQUIEL PINHEIRO, pessoa física, qualificado nos autos, propôs 

“Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito com Pedido de 

Indenização Por Danos Materiais e Morais e Tutela De Urgência” em face 

de ÁGUAS CUIABÁ S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Antes de analisar o pedido de tutela de urgência, o demandante 

pleiteia pela desistência do feito. É o relatório. Decido. No caso em 

comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 28513864) pela 

parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020239-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA RIBEIRO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face de EDINA RIBEIRO DOS SANTOS, pessoa 

física, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. Depois da citação, as partes transigiram, requerendo a 

homologação da avença. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com 

fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, em seus precisos termos (Id. 21601703). Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e arquive-se, 

cientificando-se as partes de que o descumprimento do acordo, poderá 

ocasionar o desarquivamento do processo e a consequente execução do 

julgado pela parte exequente. P. I C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013210-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PORTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1013210-34.2019.8.11.0041 - PJE MARIA APARECIDA PORTO 

FERREIRA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Diferença 

Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 7.07.2018 sofreu um acidente automobilístico que lhe 

ocasionou invalidez permanente em membro inferior direito, conforme 

inclusos documentos médicos. Diz que requereu administrativamente o 

recebimento do seguro DPVAT e, após trâmites internos, no dia 

21/12/2018 veio a perceber a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não adimplindo, assim, o valor 

total previsto na Lei n. 6.194/74, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Afirma que a presente ação visa o reconhecimento do seu direito 

ao recebimento da diferença da indenização, de acordo com o grau da 

lesão, a ser apurado por perícia técnica judicial. Requer seja julgado 

procedente o pedido para o fim de reconhecer o direito ao recebimento da 

diferença da indenização, devidamente atualizada com juros e correção 

monetária. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. A audiência de conciliação resultou 
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inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, que atestou a 

incapacidade parcial incompleta, diagnosticada com lesão no tornozelo 

direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) – Id. 24383761. A 

parte ré, em contestação, argui, em preliminar, a alteração do polo passivo 

para que conste como representante processual a Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como, a adequação do valor da 

causa ao proveito econômico pretendido. Alega, ainda, a carência de ação 

por falta de interesse de agir, com o argumento de que a liquidação do 

sinistro já foi efetuada na esfera administrativa no valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto 

ao mérito, afirma que o pleito deve ser julgado improcedente porque 

inexiste diferença a ser paga, enfatizando que a questão foi resolvida 

administrativamente com fiel observância à tabela prevista à Lei 11.945/09 

vigente à época do evento, não havendo, assim, que se falar em 

complemento indenizatório, sendo, portanto, insubsistente o pleito, diante 

da satisfação da obrigação administrativamente na proporção da lesão. 

Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá 

ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos 

termos da Súmula 474 do STJ. Diz ser da parte autora o ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seus direitos, esclarecendo não se 

aplicar, neste caso, a inversão do ônus da prova com base no art. 373, I, 

do CPC/15, cabendo, pois, àquela, arcar com os custos da realização da 

perícia judicial. Diz que, em caso de eventual condenação, os juros de 

mora deverão ser de 1% ao mês, contados a partir da citação válida, nos 

termos da Súmula 426 do STJ, e a correção monetária nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora 

ratificou os termos da exordial. A parte autora concorda com o resultado 

da perícia médica realizada e requer a condenação da parte ré ao 

pagamento da diferença de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos). É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas pela parte ré. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, a beneficiária à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto a segunda – 

necessidade de adequação do valor da causa ao proveito econômico 

pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Quanto à terceira e última 

preliminar – carência da ação por falta de interesse de agir – cumpre 

anotar que o recibo de quitação outorgado pela requerida de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do valor legalmente assegurado, 

não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a 

sua complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte 

requerente que o pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via 

administrativa não é integral, tem interesse processual de postular o 

recebimento da complementação do valor que entende devido, sob pena 

de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, 

XXXV, da CF). Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA - COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR – REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 

tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em falta 

de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, 

saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 
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entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. No caso em estudo, conforme demonstram os documentos 

anexados aos autos, a própria parte ré reconheceu administrativamente 

as lesões sofridas pela parte autora e a indenizou no valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

compreendendo, assim, ser compatível com o grau da lesão, o que é 

contestado pela parte autora, que afirma ainda existir uma diferença a 

receber. Nesse prisma, pode-se afirmar que, tendo havido 

reconhecimento administrativo do nexo causal entre o acidente e as 

lesões sofridas pela parte ré, indispensável se torna outros comentários 

acerca da matéria, impondo-se apenas aquilatar sobre a existência ou não 

das diferenças pleiteadas. Os documentos anexados aos autos 

demonstram que a parte autora sofreu um acidente de motocicleta, 

sobretudo a perícia técnica judicial que diagnosticou a existência de 

incapacidade parcial incompleto em tornozelo direito, quantificadas, 

respectivamente, em 75% (setenta e cinco por cento), assim se inferindo 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 24383761. 

Nesse contexto, estando comprovada, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial incompleta da parte autora decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25% (vinte e 

cinco por cento). Logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), dos quais deverá ser abatido a quantia 

paga administrativamente de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), resultando, assim, o montante devido de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Maria 

Aparecida Porto Ferreira na Ação de Cobrança de Diferença Seguro 

Obrigatório em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para condená-la ao 

pagamento do R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), que corresponde, respectivamente, ao percentual de 

18,75% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Os valores pagos administrativamente também deverão ser 

atualizados monetariamente pelo INPC a partir do sinistro até a data do 

efetivo pagamento. Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das 

custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010246-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1010246-68.2019.8.11.0041 - PJE ROQUE LOPES DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT pelo Rito Comum” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 4.11.2018 sofreu um acidente automobilístico que 

lhe ocasionou fratura em membro inferior esquerdo, conforme inclusos 
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documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Ressalta, 

inicialmente, que a parte ré se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos sofridos em 

decorrência disso. Pugna pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica 

do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as 

despesas decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada 

pelo juízo. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos 

moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for superior à 

metade do teto máximo indenizável. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte 

autora, diagnosticada com lesão em membro inferior esquerdo, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento) - Id 22977942. As partes 

concordaram com o resultado da perícia médica realizada. A parte ré, em 

contestação, argui, em preliminar, a alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A, adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido, bem como a falta de interesse de agir, decorrente 

do pedido administrativo pendente de finalização, requisito indispensável 

para o ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, afirma que os documentos 

trazidos com a inicial são insuficientes para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial é inservível como meio de prova porque 

elaborado unilateralmente por declarações prestadas por terceiros, e que 

o laudo médico para aferir o grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML. Diz ser da parte autora o ônus probatório, 

esclarecendo não se aplicar, neste caso, a inversão do ônus da prova 

com base no Código de Defesa do Consumidor, cabendo, pois, àquela, 

arcar com os custos da realização da perícia judicial. Diz que, em caso de 

eventual condenação, os juros de mora deverão ser de 1% ao mês, 

contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 426 do STJ, e a 

correção monetária nos termos da Súmula 580 do STJ. Em impugnação à 

peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise das preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, 

quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal 

pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar - 

adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido – 

saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de 

invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se 

despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada 

perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Quanto a terceira e última 

preliminar – a falta de interesse de agir decorrente do pedido 

administrativo pendente de regularização –, cumpre anotar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 
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nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além da parte autora ter comprovado a protocolização solicitando o 

requerimento administrativo, foi contestado o pleito pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento da requerida 

de que não se aplica no caso em tela a inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se 

aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. No caso em estudo, a inicial veio instruída com 

documentos, sobretudo os laudos e atendimentos médicos, que 

demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico no dia 

do sinistro anunciado no boletim de ocorrência do SAMU, caracterizando, 

assim, o nexo causal entre o sinistro e as lesões sofridas, estas 

confirmadas por perícia judicial, inferindo-se do referido laudo que a parte 

autora encontra-se acometida de invalidez parcial do membro inferior 

esquerdo, com repercussão avaliada em 50% (Id 22977942). Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 
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jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores, corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70%, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Roque Lopes dos Santos na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), que corresponde 

ao percentual de 35% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte 

no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, não sendo aplicável aqui as 

normas do art. 86, do CPC, em virtude do princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023160-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI SILVA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

A. V. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1023160-04.2018.11.0041 – PJE A.V.F.D.A. menor impúbere, 

neste ato representada por sua genitora DORACI SILVA DE FIGUEIREDO, 

qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque alega ter sofrido acidente de trânsito no dia 

12.08.2016 ocasionando lesões, conforme inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Diz que, em virtude da lesão 

sofrida, faz jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da 

invalidez, enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 

e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. 

Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada 

ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da parte ré. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de requerimento 

administrativo pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, sustenta não 

haver prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML. 

Defende a constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25% (vinte e cinco por cento). As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi parcialmente favorável a pretensão. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 
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Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à ausência de requerimento 

administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora comprovar a recusa da parte ré no recebimento do 

requerimento administrativo, conforme atesta a inclusa Ata Notarial, ainda 

foi contestação a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta 

de interesse de agir. No que tange à inconstitucionalidade alegada pela 

requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 

11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no julgamento da 

ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a utilização da tabela 

anexa, não violando os princípios da proporcionalidade, dignidade humana 

e vedação ao retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO 

RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO 

PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE 

CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO 

STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE 

LEGAL DE R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Por essas razões, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 
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prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Os documentos trazidos para os autos, consistentes 

em boletim de ocorrência policial e boletim de atendimento e histórico 

clínico, não deixam dúvidas de que as lesões sofridas pela parte autora 

decorrem do acidente ocorrido no dia 12.08.2016, o que foi constatado por 

perícia técnica judicial, que diagnosticou estar a parte autora acometida de 

incapacidade parcial incompleta no ombro esquerdo, quantificada em 25% 

(vinte e cinco por cento). Acerca da imprescindibilidade da juntada de 

laudo do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para 

o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado 

no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal 

– IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do 

seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro esquerdo, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por A.V.F.D.A., 

representada por sua genitora Doraci Silva de Figueiredo na Ação de 

Cobrança proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004509-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004509-84.2019.8.11.0041 – PJE VALDECI DE SOUZA LIMA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT por Invalidez” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 13.08.2018 sofreu um acidente automobilístico que 

lhe ocasionaram lesão em mão esquerda, dentre outras lesões, conforme 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Ressalta, 

inicialmente, que a parte ré se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. Pugna pela aplicação da 

teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para 

que a requerida custeie as despesas decorrentes da realização da perícia 

judicial a ser determinada pelo juízo. Pede, assim, a procedência do pleito, 

com a condenação da parte ré em honorários advocatícios, bem como as 

custas, juros e correção monetária atualizadas. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes 

saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, que atestou a incapacidade parcial incompleta 

da parte autora, diagnosticada com lesões na mão esquerda, 

quantificadas em 50% (cinquenta por cento) - Id 22977963. A parte ré, em 

contestação, argui, em preliminar, a alteração do polo passivo para que 

conste como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A, bem como adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido. Quanto ao mérito, alegou que a parte 

autora estava inadimplente quanto ao pagamento do seguro DPVAT 

quando da ocorrência do sinistro, afirmando que o pagamento do prêmio 

do Seguro DPVAT é obrigatório, descaracterizando, assim, a cobertura do 

sinistro. Afirma que os documentos trazidos com a inicial são insuficientes 

para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e as noticiadas 

lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência policial é inservível como 

meio de prova porque elaborado unilateralmente por declarações 

prestadas por terceiros, e que o laudo médico para aferir o grau da lesão 

deverá ser emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Em caso de 

procedência do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após a 

comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Diz ser da parte autora o ônus probatório, 

esclarecendo não se aplicar, neste caso, a inversão do ônus da prova 

com base no Código de Defesa do Consumidor, cabendo, pois, àquela, 

arcar com os custos da realização da perícia judicial. Em impugnação à 

peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. As partes 

não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, quanto à 

primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar que tal pretensão 

não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e última preliminar - 

adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido – 

saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de 

invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se 

despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada 

perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto ao argumento da requerida de que não se 

aplica no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in 

verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 
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Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções da mão 

esquerda, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos, corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). No que diz respeito 

à alegação da requerida de que a parte autora estava inadimplente com o 

pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à indenização 

pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, "in verbis": “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento aplica-se a 

toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não 

proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 
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Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de quitação do prêmio no momento do acidente para 

fazer jus à indenização securitária. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Valdeci de Souza Lima na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, não sendo aplicável aqui as normas do 

art. 86, do CPC, em virtude do princípio da causalidade. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o 

prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 

3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil 

Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020676-16.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LINCONL IVESS ARRUDA DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1020676-16.2018.11.0041 – PJE LINCONL IVESS ARRUDA DA 

SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque alega ter sofrido acidente de trânsito no dia 

23.02.2018 ocasionando lesões, conforme inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Ressalta, inicialmente, que a 

requerida se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante 

o interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz 

ter sofrido lesões permanentes no tornozelo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a 

legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito. Pede sejam os honorários fixados em 20% sobre o 

valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a metade do 

máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Pugna pela 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC) para que a requerida custeie as despesas decorrentes da 

realização da perícia judicial a ser determinada pelo juízo. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da parte ré. 

A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às partes intimadas 

para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 10%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 

enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal para 

formalizar o pedido. No mérito, requer a improcedência da ação diante da 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte autora, 

sustenta também o argumento de que os documentos trazidos com a inicial 

são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente 

e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência policial é 

inservível como meio de prova, haja vista que, fora elaborado 

unilateralmente por declarações prestadas por terceiros, bem como meses 

depois do sinistro. Refutou, ainda, o pedido de indenização por danos 

morais. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, enfatizando ser 

da parte autora tal incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diz que, 

caso seja procedente o pedido, que a indenização ocorra de acordo com 

o grau da lesão. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicial. No 

decorrer do processo, a parte autora, até então representada por sua 

genitora, atingiu a maioridade civil, sendo regularizada sua representação 

processual. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à impugnação acerca da 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, cumpre destacar que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à preliminar – falta de 

interesse processual manobras para evitar a análise administrativa – 

cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos 

dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para 

a existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora comprovar a recusa da parte ré no recebimento do 

requerimento administrativo, ainda foi contestação a ação, não havendo, 

desse modo, que se falar em falta de interesse de agir. Por essas razões, 

AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 
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348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a parte requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que 

os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência e prontuário médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas no pé esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

10%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, "in verbis": “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do pé 

esquerdo, quantificada em 10%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, 

logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 10% (dez por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 10%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO 

MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Linconl Ivess Arruda 

da Silva na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030932-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARICICA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1030932-18.2018.11.0041 – PJE B.G.S.S., menor, neste ato 

representado por sua genitora Maricia Maria de Souza, qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro (DPVAT)c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque alega ter 

sofrido acidente de trânsito no dia 12.8.2018 ocasionando lesões, 

conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura do punho, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a legitimidade 

passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede, assim, sejam os honorários fixados em 

20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da parte ré. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo às partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial, quantificada em 50% (cinquenta por cento). Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de requerimento 

administrativo pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. No mérito, requer a 

improcedência da ação diante do nexo de causalidade entre o acidente e 

as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência policial é 

inservível como meio de prova, haja vista que, fora elaborado 

unilateralmente por declarações prestadas por terceiros. Refutou, ainda, o 

pedido de indenização por danos morais. Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial, bem como requereu 

a condenação da parte ré por litigância de má fé. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi parcialmente favorável a pretensão. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à ausência de requerimento 

administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação 

de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse 

de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, 

foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 
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para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora comprovar a recusa da parte ré no recebimento do 

requerimento administrativo, conforme atesta a inclusa Ata Notarial, ainda 

foi contestação a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta 

de interesse de agir. Por essas razões, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, "in verbis": “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. 

Melhor explicando, as partes não se encontram em igualdade de 

condições para a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua 

realização em face da hipossuficiência da parte demandante, o que 

importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que atende 

aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, pois, 

evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no 

punho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 
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processo, que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente 

de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

punho esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada 

a fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

B.G.S.S., menor, neste ato representado por sua genitora Maricia Maria de 

Souza na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044924-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1044924-46.2018.11.0041 – PJE LEONILDO RODRIGUES, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque alega ter sofrido acidente de trânsito no dia 01.03.2018 

ocasionando lesões, conforme inclusos documentos médicos, fazendo, 

assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada 
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pela Lei n. 11.482/2007. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido lesões 

permanentes no membro superior esquerdo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Sustenta a 

legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, pugnando pela 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo. Pede sejam os honorários fixados em 20% 

sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. 

Pugna, ainda, pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 

prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as despesas 

decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada pelo juízo. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da parte ré. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento). Em contestação, a requerida 

pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 

154/2006, bem como a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

requerimento administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à 

sua sucursal para formalidade o pedido. No mérito, requer a 

improcedência da ação diante da ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte autora, sustenta também o argumento de que os 

documentos trazidos com a inicial são insuficientes para demonstrar o 

nexo de causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando 

que o boletim de ocorrência policial é inservível como meio de prova, haja 

vista que, fora elaborado unilateralmente por declarações prestadas por 

terceiros, bem como meses depois do sinistro. Refutou, ainda, o pedido de 

indenização por danos morais. Mostra-se contrária à inversão do ônus da 

prova, enfatizando ser da parte autora tal incumbência, nos termos do art. 

373, I, do CPC. Diz que, caso seja procedente o pedido, que a indenização 

ocorra de acordo com o grau da lesão. Em impugnação à peça de defesa, 

a parte autora ratificou os termos da exordial, bem como requereu a 

condenação da parte ré por litigância de má fé. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à 

impugnação acerca da alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre destacar 

que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à preliminar – falta de 

interesse processual por falta de exaurimento da via administrativa – 

cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos 

dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para 

a existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 
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Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Por essas razões, AFASTO as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a parte requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que 

os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência e prontuário médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas no ombro esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, "in verbis": “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 
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IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada 

a fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pela parte demandante, 

uma vez que não restou seguramente demonstrada a existência de 

circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo 

sido esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO 

§8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa 

de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao 

segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que 

não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em 

observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os 

critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, 

impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por 

apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leonildo Rodrigues 

na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, cumprindo salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 

86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009340-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMBERG BALIEIRO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Em cumprimento à sentença, o exequente Rosemberg Balieiro de Moraes 

requereu a intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 

1.676,04 (hum mil, seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos). 

Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

1.865,31 (hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e um 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente. É o 

relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se 

inferindo dos documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 
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924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, 

ordenando sejam os valores transferidos para a conta bancária declinada 

no Id. 28750382. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038434-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1038434-08.2018.11.0041 – PJE JULIO CESAR DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança Benefício do Seguro 

Obrigatório DPVAT”, em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 08.08.2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura em membro 

inferir direito, requerendo, por isso, a procedência do pleito, com a 

condenação da requerida ao pagamento do seguro no montante de 40 

salários mínimos. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre 

o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da parte ré. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida 

pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 

154/2006, bem como a adequação do valor da causa conforme proveito 

econômico perseguido. No mérito, requer a improcedência da ação tendo 

em vista a ausência de prova acerca da invalidez, pois sequer foi juntado 

laudo do IML. Alegou ainda a ausência do nexo de causalidade entre o 

acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial é inservível como meio de prova, haja vista que, fora elaborado 

unilateralmente por declarações prestadas por terceiros. Mostra-se 

contrária à inversão do ônus da prova, enfatizando ser da parte autora tal 

incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC. Diz que, caso seja 

procedente o pedido, que a indenização ocorra de acordo com o grau da 

lesão. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os 

termos da exordial. As partes não se opuseram ao resultado obtido no 

laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto ao valor da causa, nenhuma 

razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o 

que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de 

sorte que se a demandante pretende receber a quantia de até 40 salários 

mínimos, por assim entender devido, não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nessa quantia, calculada conforme valor do salário 

mínimo no momento da distribuição da ação. Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Por essas razões, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, "in verbis": “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 
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vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a 

inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em boletim de atendimento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrentes de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no tornozelo 

direito, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, "in verbis": “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei).Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do tornozelo direito, quantificada em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

quadril, joelho ou tornozelo corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). 

Logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Sobre o pedido de que a indenização seja fixada em salários mínimos, 

impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das 

indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 

340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações 

passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em 

salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também 

mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 
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indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2017, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados por Julio Cezar de Oliveira, na Ação de Cobrança 

de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais. No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for 

ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim 

tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar neste caso as normas do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036458-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMI GIDEL CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Em cumprimento à sentença, a exequente Ami Gidel Custódio requereu a 

intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 3.794,28 

(três mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos). 

Devidamente intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

3.856,97 (três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente. É o 

relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se 

inferindo dos documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, 

ordenando sejam os valores transferidos para a conta bancária declinada 

no Id. 28450882. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008494-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO IZIDORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1008494-61.2019.8.11.0041 - PJE EDNALDO IZIDORIO DA SILVA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT por Invalidez” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 11.11.2018 sofreu um acidente automobilístico que 

lhe ocasionaram fratura em polegar e outras lesões, conforme inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela aplicação 

da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) 

para que a requerida custeie as despesas decorrentes da realização da 

perícia judicial a ser determinada pelo juízo. Requer o processamento da 

ação para, ao final, após realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte 

autora, diagnosticada com lesão em mão esquerda, quantificada em 25% 

(vinte e cinco por cento) - Id 23057803. A parte ré, em contestação, argui, 

em preliminar, a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, adequação do valor da causa ao proveito econômico 

pretendido, bem como a falta de interesse de agir, decorrente do pedido 

administrativo pendente de finalização, requisito indispensável para o 

ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, diz que os documentos anexados 

não demonstram o nexo causal entre o sinistro e as lesões tidas como 

sofridas pela parte autora, enfatizando que o grau da lesão deverá ser 

aferido, obrigatoriamente, por médicos do IML (o art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194-74). Argumenta que, neste caso, não se aplica as normas 

consumeristas (CDC) e que, caso seja procedente o pedido, a indenização 

deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, 

nos termos da Súmula 474 do STJ. Diz ser da parte autora o ônus 

probatório, esclarecendo não se aplicar, neste caso, a inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, cabendo, pois, 

àquela, arcar com os custos da realização da perícia judicial. Diz que, em 

caso de eventual condenação, os juros de mora deverão ser de 1% ao 

mês, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 426 do 

STJ, e a correção monetária nos termos da Súmula 580 do STJ. Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de 

adentrar o mérito, a análise das preliminares arguidas pela parte ré. 

Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre assinalar 

que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da 

indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 
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quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar - 

adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido – 

saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de 

invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se 

despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada 

perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Quanto a terceira e última 

preliminar – a falta de interesse de agir decorrente do pedido 

administrativo pendente de regularização –, cumpre anotar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além da parte autora ter comprovado a protocolização solicitando o 

requerimento administrativo, foi contestado o pleito pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento da requerida 

de que não se aplica no caso em tela a inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se 

aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 
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desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram em 

igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas na mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, sobre a alegação de 

requerida de que a invalidez não restou comprovada, em virtude da 

ausência de laudo do IML, cumpre esclarece que tal documento não é 

prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem 

se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções da mão 

esquerda, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

uma das mãos, corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada 

a fixação de 25% de 70%, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Ednaldo Izidorio da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento 

das custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038384-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1038384-79.2018.8.11.0041 - PJE ADÃO PAULO ROSA 

ANDRADE, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 11.08.2018 sofreu um acidente automobilístico que 

lhe ocasionou fratura de acetábulo esquerdo, conforme inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela aplicação 

da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) 
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para que a requerida custeie as despesas decorrentes da realização da 

perícia judicial a ser determinada pelo juízo. Ao final, para fins de 

prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da parte ré. A requerida, em contestação, argui, em 

preliminar, a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, bem como a falta de interesse de agir, decorrente do pedido 

administrativo pendente de finalização e, por fim, a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em 

razão do comprovante de residência estar em nome de terceira pessoa. 

No mérito sustenta a ausência de prova acerca do acidente narrado ou 

das lesões dele decorrentes, vez que sequer foi juntado laudo do IML, não 

havendo evidencia de invalidez a gerar direito à indenização do seguro 

obrigatório, bem como do nexo causal entre o acidente e o dano, pois o 

boletim confeccionado com base em declarações unilaterais da parte não 

possui força probante. Diz que, em caso de eventual condenação, os 

juros de mora deverão ser de 1% ao mês, contados a partir da citação 

válida, nos termos da Súmula 426 do STJ, e a correção monetária nos 

termos da Súmula 580 do STJ. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual que atestou a 

incapacidade parcial completa da parte autora, diagnosticada com lesão 

em membro inferior esquerdo, quantificada em 100% (cem por cento – Id 

19642795). Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os 

termos da exordial. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à segunda – carência da 

ação por falta de interesse de agir, ausência de requerimento 

administrativo –, que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos 

dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para 

a existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Por fim, sobre a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em virtude de irregularidade no comprovante de residência da 

autora, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da 

competência, impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na 

impugnação, de acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança 

do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 
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seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto ao argumento da requerida de que não se aplica no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "in verbis": “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, "in verbis": “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em declaração de ocorrência do SAMU e em 

laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas no membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 100%. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 
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processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificada em 100%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é completa e, por isso, 

quantificada em 100% (cem por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 100% de 70%, que resulta em R$ 9.450,00 (nove mil, 

quatrocentos e cinquenta reais). Por fim, quanto ao prequestionamento, 

com a manifestação específica sobre as matérias constitucionais, com 

vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado pelo autor, cabe 

assinalar que tal exigência para a interposição de recurso especial ou 

extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não 

precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos 

legais ou constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados por Adão Paulo Rosa Andrade na 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento de 

R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011690-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição. Certifico ainda que procedo a intimação da parte Autora 

para comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2020 as 13:00, na central de conciliação do fórum da capítal, 

localizado Av. Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político 

Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027829-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI MOURA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022148-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CAUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036812-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA COSTA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042791-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MACHADO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013440-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON CARLOS KAMINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037192-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002006-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002134-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA ELIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023033-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OTTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039773-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER ADRIANO SAMUEL LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027571-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA RODRIGUES DE AMORIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036516-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALEA SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011430-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011430-25.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença de Indenização do Benefício 

do Seguro Obrigatório – DPVAT, onde a Requerente pede a concessão da 

gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

suportar os encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com 

os documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido 

administrativo e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, 

do CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 
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na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012267-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APPARECIDA DE LOURDES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012267-80.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação Reparação por Danos Materiais, onde a parte 

Requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. O 

pedido preenche os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e vem 

acompanhado dos documentos indispensáveis, incluindo o comprovante 

de renda. Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 

3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte Requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino que a secretaria agende data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011374-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011374-89.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012598-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012598-62.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011455-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POMPILIO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011455-38.2020.8.11.0041(LP) Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Dessa forma, não restando demonstrada a 

postulação administrativa, intime-se a parte Requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

anexando no feito protocolo do pedido administrativo do Requerente, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro a parte Requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011316-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LEAL GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011316-86.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte requerente anexa aos autos o protocolo do requerimento 

administrativo datado de 11 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT, conforme se verifica nos documentos que 

acompanham o pedido inicial. Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 

5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não tendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito, até que ocorra os 30 

(trinta) dias, do prazo acima citado. No caso, a parte Requerente ainda 

deixou de fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência, visto que o 

pedido encontra-se desacompanhado do comprovante de renda. Ante ao 

exposto, decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos 

manifestação da parte requerente, intime-se a mesma, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, bem como, para demonstrar 

que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito o documento 

probatório de renda (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda) sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011498-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011498-72.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Requer 

ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras 

para suportar os encargos processuais, anexando ao pedido o 

comprovante de renda. Em que pese ser do conhecimento deste 

Magistrado, que na grande maioria dos casos envolvendo a cobrança do 

Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos autos, os mesmos 

documentos a fim de amparar a alegação de recusa do protocolo 

administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: reclamação 

feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, ata notarial 

de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de audiência de 

conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem ao menos 

demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido administrativo da 

parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar a 

exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular exercício 

do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o 

pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida 

para os termos da ação e comparecimento a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela 

Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011461-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011461-45.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Sabe-se que a cópia do 

requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste 

razão para a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Diante do exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, para posterior prosseguimento do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade tratando-se o requerente de pessoa autônoma, deverá o 

Requerente, trazer para os autos cópia da Declaração de Imposto de 

Renda, documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência, ou 

ainda, no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que 

o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011643-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011643-31.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade, 

intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a Guia de recolhimento das custas 

processuais e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010258-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALYSSA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010258-48.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011503-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORISVALDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011503-94.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Sabe-se que a cópia do 

requerimento administrativo constitui requisito essencial para o ingresso 

da demanda judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. E, não havendo 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, inexiste 

razão para a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Diante do exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para 

os autos a cópia do requerimento administrativo protocolado junto a 

seguradora, para posterior prosseguimento do feito. Quanto ao pedido de 

gratuidade tratando-se o requerente de pessoa autônoma, deverá o 

Requerente, trazer para os autos cópia da Declaração de Imposto de 

Renda, documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência, ou 

ainda, no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que 

o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012401-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012401-10.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011334-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MENDES PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011334-10.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte Requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012334-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE ARRUDA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012334-45.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012268-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPHER FERNANDO ANTUNES ARRUDA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012268-65.2020.8.11.0041 (LP) Vistos, 
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Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde o Requerente pede a concessão da gratuidade 

da justiça, alegando não possuir condições financeiras para suportar os 

encargos processuais. O pedido no caso, vem instruído com os 

documentos indispensáveis, incluindo o protocolo do pedido administrativo 

e comprovante de renda da parte requerente. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Ressalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012396-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CEZAR DA PAIXAO CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012396-85.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte Requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais, deixando, contudo de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Dessa forma, fundamentado 

no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte Requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012418-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO RICARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012418-46.2020.8.11.0041(LP) Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, onde a 

parte requerente anexa ao pedido inicial o protocolo de requerimento 

administrativo datado de 13 de Março de 2020, visando receber a 

indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no § 2° do 

Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os documentos 

necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito até que ocorra o prazo 

acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, sem a 

manifestação da parte Requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se houve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, Defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013349-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 13/07/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856577 Nr: 58871-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SIMOES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8184

 Processo Código nº - 856577

VISTOS,

A parte Exequente no à fl. 254 manifestou concordância aos valores 

depositados pela parte Executada às fls. 241/253 para pagamento do 

valor da condenação, do saldo remanescente e o reembolso de preparo 

recursal.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Expeça-se ALVARÁ dos valores às fls. 245, 250 e 253 em favor da parte 

Exequente, a serem creditados na conta indicada à fl. 254.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1096497 Nr: 9060-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 Processo Código nº - 1096497

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 216 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 199/203 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 202 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 216.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160413 Nr: 36103-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA XAVIER DE MOURA UTIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO DE MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com base no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial para CONDENAR o Requerido CONCREMAX - CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, pagar a parte Requerente, R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir 

deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;CONDENO 

ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do montante 

da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do 

art. 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 

2.020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 378445 Nr: 14652-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO BARBOSA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA - OAB:27070, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

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

OAB:26.417 A

 Processo Código nº - 378445

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 298 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 294/295 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 295 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 298.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de Março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 841262 Nr: 45533-22.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/O, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA - 

OAB:100.618/RJ, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:139.141/RJ

 Código – 841262

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 698/699, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme o 

comprovante de pagamento de fls.700, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 924, inciso II 

do CPC.

Custas remanescentes se houver; ficarão ao encargo da parte 

Executada.

Tendo em vista o disposto no item 10 da avença, determino a substituição 

processual da parte Executada AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

Pela empresa GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Retifique-se o 

polo passivo desta ação, com as anotações necessárias.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 453188 Nr: 25143-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FUZETTI, HELIO MALUF, EUNICE GOMES 

ROSAFA ATENSIO, HELAINE GASPARELO DA SILVA, JUNZI SETOGUTTI, 

LUCIA SALETE PAZDZIORNY, MARIA DE LOURDES RIBEIRO, MARIA JOSE 

PEREIRA DE OLIVEIRA, OLIMPIA LUZIA BURGHI, SANDRA LUCIA ESQUINA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.600-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Processo Código nº453188

VISTOS,

As fls. 451/452 já foi homologado o acordo firmado entre as partes HELIO 

MALUF, SALETE PAZDZIORNU e OLIMPIA LUZIA BURGHI, e extinto do 
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processo com relação a eles, devendo a secretaria judicial promover as 

anotações e retificações necessárias na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

Desta feita, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para 

atualização do valor da execução (fl.388/384), para posterior deliberação 

quanto ao montante a ser levantado pelos demais Exequentes, conforme 

já decidido as fls. 444.

Determino ainda que a parte Executada efetue o depósito do valor 

correspondente as custas processuais suportadas pelos Exequentes 

calculado as fls. 425/427, nos termos da decisão de fls. 444.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078676 Nr: 644-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI OLIVEIRA DA SILVA

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

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT, SARA DE LOURDES S ORIONE E BORGES - 

OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com base no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial para CONDENAR o Requerido CONCREMAX - CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, pagar a parte Requerente: 1) R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir 

deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais;2)R$ 5.600,00 

(cinco mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos 

emergentes, correspondente ao reembolso das despesas com aluguel de 

imóvel locado, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC) a partir de cada desembolso3)R$ 800,00 (oitocentos reais), a título 

de cláusula penal, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC), a partir da citação;CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a 

orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171515 Nr: 40787-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILKA THEREZINHA ZANCHETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSONIRA PEREIRA FIUZZA, MARCOS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUERIQUE 

BARALDI, para devolução dos autos nº 40787-09.2016.811.0041, 

Protocolo 1171515, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 76-65.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER POSTOS E SERVIÇOS LTDA, 

CLARICE FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAISSA 

MAFESSONI, para devolução dos autos nº 76-65.1993.811.0041, 

Protocolo 13986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842074 Nr: 46201-90.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERDSON MARCELO OLIVEIRA DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

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

OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARÍLIA GABRIELA 

DE SOUZA CHAVES, para devolução dos autos nº 

46201-90.2013.811.0041, Protocolo 842074, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013349-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013349-49.2020.8.11.0041. (k) AUTOR: 

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA aviada por MARIA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS em face da ENERGISA – MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando em síntese que a Requerida 

interrompeu os serviços de energia elétrica de sua residência 

abusivamente, chegando a afirmar que essa interrupção ocorreu em toda 

a vizinhança da Requerente, razão porque pleiteou em sede de tutela de 

urgência: [...] c) Que seja concedida liminarmente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, para determinar que RÉ proceda de imediato o 

restabelecimento do fornecimento da energia elétrica na residência da 

reclamante (UC 6/919519-9), sob pena de multa diária, bem como que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, até o deslinde 

do feito, e, em caso de descumprimento, seja arbitrada multa diária nos 

termos do art. 536, §1º, do CPC; [...] (sic Id.30547887). Importante grafar 

que, esta ação foi inicialmente distribuída durante o período de plantão do 

dia 20/03/2020, sendo redistribuído à este juízo com determinação de 

emenda a inicial pelo juízo plantonista e pedido de gratuidade pendente de 

ratificação. Vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Inicialmente, 

consigno que, nada obstante a observação do juízo plantonista, ao meu 

sentir o processo está apto para recebimento e a tutela de urgência 

suficientemente instruída para ser apreciada, sendo dispensável a 

providencia concedida no Id.30557643. Dito isso, saliento que no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 
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Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. O 

caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, 

de consumo, isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte 

não vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia 

pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em 

dia suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito da prestação do serviço, cobrança e 

parâmetros de faturamento. Destaco que, pelo histórico de consumo e 

registros corroborados nos autos, é possível verificar que os registros e 

faturamento de consumo praticado pela Requerida devem ser 

esclarecidos, sendo inviável a interrupção do serviço até o deslinde do 

feito, consequentemente a cobrança do período anterior ao corte e até o 

momento se mostra injustificado. Assim, considerando que a boa-fé é 

presumida, e a hipossuficiência financeira comprovada do Autor para 

adimplir os débitos faturados, entendo plausível o deferimento da tutela 

vindicada, a fim de que seja restabelecido o fornecimento de energia 

elétrica na residência da Autora até a apuração da verdade real, por se 

tratar de serviço essencial. Da mesma forma, o perigo de dano e de 

causar prejuízos à parte Requerente se mantida a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica decorre da própria situação, sobretudo 

em se tratando de bem essencial/fundamental nos dias atuais. Por 

oportuno, assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser 

revista em caso de apresentação de elementos capazes de reformar a 

convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE 

O EXPOSTO, recebo os autos e a petição inicial com fundamento no artigo 

64, §4º do CPC e com fulcro no artigo 300 do mesmo Diploma Legal, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte 

Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

promova os atos necessários para o RESTABELECIMENTO do 

fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora da parte Autora 

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS, no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas), devendo ainda SUSPENDER a cobrança dos débitos anteriores ao 

cumprimento desta ordem, incluindo termos de confissões eventualmente 

firmados entre as partes até o cumprimento desta decisão, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

DIÁRIA por descumprimento, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias e, querendo, apresente sua resposta, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO o cumprimento imediato 

desta ordem, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a 

presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000644-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA OAB - GO44454 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PACHECO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000644-19.2020.8.11.0041. (k) Em 

dependência nº1043675-26.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SAGA SEUL 

COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA REQUERIDO: ANA 

PAULA PACHECO DE SIQUEIRA VISTOS. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR 

INCIDENTAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA proposta por SAGA 

SEUL COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA em face de 

ANA PAULA PACHECO DE SIQUEIRA objetivando a produção antecipada 

de prova pericial no veículo marca HYUNDAI modelo HB20 S 1.0 Confort 

Plus, ano 2015 modelo 2015, placa QBP2506, CHASSI 

9BHBG51CAFP455775, Renavam 01057469634, a fim de: [...] apurar se a 

irregularidade discorrida se trata de falha na prestação de serviços, se 

decorre de vício de fabricação do veículo, ou ainda, se decorre de ação 

de agente externo ou da utilização inadequado do produto pela 

consumidora; bem como se a suposta irregularidade tem o condão de 

tornar o veículo impróprio ao fim ao qual se destina, comprometa a regular 

utilização do bem, ou seja de impossível reparação. [...] (sic Id.27838395) 

Recolhidas as custas no Id.27847317 complementadas no Id.29067885, 

vieram conclusos. DECIDO. O atual Código de Normas Processuais, a 

produção antecipada de prova poderá ser admitida quando evidenciadas 

as hipóteses do art. 381 do CPC, in verbis: Art. 381. A produção 

antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado 

receio de que venha a tornar - se impossível ou muito difícil a verificação 

de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja 

suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar 

ou evitar o ajuizamento de ação. Segundo Pontes de Miranda, em sua obra 

Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 224: “Como em qualquer 

procedimento de jurisdição voluntaria, os interessados devem ser citados; 

neste caso, na produção da prova devem ser citados para acompanhá-la 

(art. 382, §1 °, CPC). A citação exerce papel importantíssimo, pois é a 

condição de eficácia da prova e perante aqueles contra quem se presente 

que a prova seja utilizada”. (grifei) Destarte, a parte final do artigo 382 do 

CPC, permite a dispensa da citação do interessado, quando a parte 

Requerente não tem pretensão contenciosa, o que não é o caso dos 

autos. In casu, a finalidade da produção de prova pericial técnica, 

consistente na apuração de eventual defeito existente no produto 

adquirido pela Requerente (veículo automotor), que motivou a propositura 

da ação indenizatória associada, objetivando garantir o resultado útil do 

processo principal na forma do artigo 381, inciso I e III do CPC. Neste 

sentido, considerando que a Requerente recebeu ordem judicial nos autos 

principais para a realização do reparo no veículo, evidente que, após 

cumprida a ordem estará prejudicada a realização de qualquer perícia 

técnica futura, que vise registrar oficialmente a atual situação do veículo, 

sobretudo a obrigatoriedade redibitória do quinquênio de garantia, portanto 

prudente acolher a produção da prova vindicada pela Autora. ANTE AO 

EXPOSTO, nos termos do artigo 381, I e III do CPC, DEFIRO A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DA PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA MECÂNICA 

VEICULAR. NOMEIO a Empresa FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA 

LTDA, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço na 

Avenida Doutor Helio Ribeiro, nº525, sala 1405, Edifício Helbor Dual 

Business, bairro Residencial Paiaguas, nesta Capital, CEP 78.048-250, 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  t m a c h a d o @ f o r e n s e l a b . c o m  e 

contato@forenselab.com , telefone (65) 98112.2338, devendo ser 

INTIMADA da presente nomeação, bem ainda para indicar o(s) 

profissional(is) técnico(s) que atuara(ão) no trabalho pericial e ofertar sua 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC). 

Consigno desde já que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo 

de 30 (trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (artigo 473 do CPC). Com a apresentação da proposta 

e indicação do ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA de ambos 

sobre o profissional e o do valor dos honorários pelo AUTOR, deverá este 

imediatamente DEPOSITAR o VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA em juízo (CPC, 

art. 95), DEVENDO no mesmo prazo apresentar/complementar os quesitos 

os quesitos (CPC, art.465), sob pena de preclusão. Comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com os experts a data de 

início dos trabalhos, ficando autorizada a liberação em favor dele de 50% 

(cinquenta por cento) do valor, a título de adiantamento. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais remanescente em 
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favor do r. Perito e INTIMEM-SE as partes para que conhecimento e 

manifestação legalmente admitida. Sem prejuízo das deliberações acima, e 

com a máxima urgência, CITE-SE IMEDIATAMENTE o interessado 

qualificado no polo passivo dos autos, para, querendo, acompanhe a 

produção da prova deferida, ocasião em que poderá requerer outras 

provas nesse mesmo procedimento, desde que relacionadas ao fato 

narrado na exordial (CPC, art. 382, §3º), restando vedado apresentação 

de defesa (CPC, art. 382, §4º). Realizado o exame pericial, e com 

observância das formalidades legais, será prolatada sentença meramente 

homologatória para o fim de apenas reconhecer a regularidade formal do 

processo, sem ingresso no mérito, permanecendo o processo em cartório 

durante 01 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos 

interessados, e, findo o prazo, serão entregues à parte autora (art. 383 do 

CPC). Derradeiro, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 

2020 decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no 

contágio do COVID-19, impondo a manutenção regular do expediente em 

regime de teletrabalho, desde já, fica autorizado o cumprimento desta 

ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente 

como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001140-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENAI OLEGARIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001140-48.2020.8.11.0041. (k) Em 

dependência Pje nº1041870-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: ELIENAI 

OLEGARIO PEREIRA VISTOS. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL 

DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA proposta por SAGA SEUL 

COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA em face de ELIENAI OLEGÁRIO PEREIRA 

objetivando a produção antecipada de prova pericial no veículo Renault 

Duster, versão M1 KCH JHXP chassi 93YHSR3HSLJ921259, a fim de: [...] 

fim apurar se a irregularidade discorrida se trata de falha na prestação de 

serviços, se decorre de vício de fabricação do veículo, ou ainda, se 

decorre da utilização inadequado do produto pelo consumidor; bem como 

se a suposta irregularidade tem o condão de tornar o veículo impróprio ao 

fim ao qual se destina, comprometa a regular utilização do bem, ou seja de 

impossível reparação. [...] (sic Id.27919442) Recolhidas as custas no 

Id.27923513 complementadas no Id.28943201, vieram conclusos. DECIDO. 

O atual Código de Normas Processuais, a produção antecipada de prova 

poderá ser admitida quando evidenciadas as hipóteses do art. 381 do 

CPC, in verbis: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida 

nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar - se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da 

ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o 

prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação. Segundo Pontes de Miranda, em sua obra Comentários ao Código de 

Processo Civil, cit., p. 224: “Como em qualquer procedimento de jurisdição 

voluntaria, os interessados devem ser citados; neste caso, na produção 

da prova devem ser citados para acompanhá-la (art. 382, §1 °, CPC). A 

citação exerce papel importantíssimo, pois é a condição de eficácia da 

prova e perante aqueles contra quem se presente que a prova seja 

utilizada”. (grifei) Destarte, a parte final do artigo 382 do CPC, permite a 

dispensa da citação do interessado, quando a parte Requerente não tem 

pretensão contenciosa, o que não é o caso dos autos. In casu, a 

finalidade da produção de prova pericial técnica, consistente na apuração 

de eventual defeito existente no produto adquirido pela Requerente 

(veículo automotor), que motivou a propositura da ação indenizatória 

associada, objetivando garantir o resultado útil do processo principal na 

forma do artigo 381, inciso I e III do CPC. Neste sentido, considerando que 

a Requerente recebeu ordem judicial nos autos principais para a 

realização do reparo no veículo, evidente que, após cumprida a ordem 

estará prejudicada a realização de qualquer perícia técnica futura, que 

vise registrar oficialmente a atual situação do veículo, sobretudo a 

obrigatoriedade redibitória do quinquênio de garantia, portanto prudente 

acolher a produção da prova vindicada pela Autora. ANTE AO EXPOSTO, 

nos termos do artigo 381, I e III do CPC, DEFIRO A PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DA PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA MECÂNICA 

VEÍCULAR. NOMEIO a Empresa FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA 

LTDA, especialista em perícias técnicas judiciais, com endereço na 

Avenida Doutor Helio Ribeiro, nº525, sala 1405, Edifício Helbor Dual 

Business, bairro Residencial Paiaguas, nesta Capital, CEP 78.048-250, 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  t m a c h a d o @ f o r e n s e l a b . c o m  e 

contato@forenselab.com , telefone (65) 98112.2338, devendo ser 

INTIMADA da presente nomeação, bem ainda para indicar o(s) 

profissional(is) técnico(s) que atuara(ão) no trabalho pericial e ofertar sua 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC). 

Consigno desde já que o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo 

de 30 (trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá 

apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de 

antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a 

produção da prova. (artigo 473 do CPC). Com a apresentação da proposta 

e indicação do ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA de ambos 

sobre o profissional e o do valor dos honorários pelo AUTOR, deverá este 

imediatamente DEPOSITAR o VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA em juízo (CPC, 

art. 95), DEVENDO no mesmo prazo apresentar/complementar os quesitos 

os quesitos (CPC, art.465), sob pena de preclusão. Comprovado o 

depósito dos honorários periciais, agende-se com os experts a data de 

início dos trabalhos, ficando autorizada a liberação em favor dele de 50% 

(cinquenta por cento) do valor, a título de adiantamento. Apresentado o 

laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais remanescente em 

favor do r. Perito e INTIMEM-SE as partes para que conhecimento e 

manifestação legalmente admitida. Sem prejuízo das deliberações acima, e 

com a máxima urgência, CITE-SE IMEDIATAMENTE o interessado 

qualificado no polo passivo dos autos, para, querendo, acompanhe a 

produção da prova deferida, ocasião em que poderá requerer outras 

provas nesse mesmo procedimento, desde que relacionadas ao fato 

narrado na exordial (CPC, art. 382, §3º), restando vedado apresentação 

de defesa (CPC, art. 382, §4º). Realizado o exame pericial, e com 

observância das formalidades legais, será prolatada sentença meramente 

homologatória para o fim de apenas reconhecer a regularidade formal do 

processo, sem ingresso no mérito, permanecendo o processo em cartório 

durante 01 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos 

interessados, e, findo o prazo, serão entregues à parte autora (art. 383 do 

CPC). Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 

2020 decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no 

contágio do COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta 

ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente 

como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007829-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALCANTARA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE DA SILVA CRUZ OAB - MT26547/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007829-11.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: WANDERLEY ALCANTARA DE MEDEIROS REQUERIDO: L. 

S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA, LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR 

VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO 

DE QUANTIAS C/C EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS deduziu como causa de pedir a reparação de danos 

oriundos de rescisão de contrato de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

supostamente firmado entre as partes, fiscalizado pelo Banco Central do 
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Brasil, o que implica na consequente atração jurisdicional desta ação à 

uma das Varas Especializadas de Direito Bancário, vejamos: Provimento 

nº04/2008/CM Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 

da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no 

art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação 

às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar 

por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência 

dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em 

que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano 

moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Resolução TJ-MT/OE 

nº02/2019 Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário. Por 

derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício. TJMT: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 

01/2015-TP E ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - 

CONFLITO PROCEDENTE. A Ação relativa a contrato de alienação 

fiduciária é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário 

por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 3º da Resolução nº 

01/2015-TP e art.1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM). (N.U 

1004604-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, 

Publicado no DJE 14/06/2019) ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do 

art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução TJ-MT/OE 

nº02/2019, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043866-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ZWICKER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA OAB - MT4214/O (ADVOGADO(A))

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA OAB - MT2669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUELY MARIA DA SILVA ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043866-71.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

JAIR ZWICKER - ME REU: JUELY MARIA DA SILVA ALMEIDA VISTOS, 

Verifico que no Id.28376307 foi determinado à parte Autora que 

comprovasse a capacidade jurídica com os atos constitutivos e de 

representação legal omitidos nos autos, a fim de comprovar sua 

capacidade processual. Todavia, é necessário considerar que a 

legitimidade ad causam é diferente da capacidade de representação. Na 

legitimidade ad causam a pessoa é parte do processo por ser titular 

direito/objeto sub judice; já na capacidade de representação, a pessoa 

defende direito alheio em nome do titular do direito. Note que não há 

substituição de titularidade do direito de agir ou da capacidade de ser 

parte do processo, quando se fala de outorga de poderes. In casu, a 

pessoa jurídica Autora, comprovou a capacidade postulatória, porém não 

trouxe aos autos seus atos constitutivos, tampouco a legitimidade de 

representação legal do subscritor outorgante da procuração ad judicia. 

Assim, oportunizado a complementação dos autos, a Requerente 

manteve-se silente, na forma da certidão do Id.30174626. Com efeito, 

antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, por economia 

processual e em homenagem ao princípio da cooperação mútua entre as 

partes, entendo prudente aplicar o artigo 76 do CPC, oportunizando à parte 

regularizar o defeito processual. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (cinco) dias comprovar a capacidade jurídica, 

consequentemente a capacidade processual para litigar em juízo, 

carreando aos autos seus atos constitutivos atuais e oficiais, que viabilize 

constatar sua qualificação e representação legal, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Com fulcro no artigo 76 do CPC, 

DECRETO A SUSPENSÃO destes autos pelo prazo fixado para a correção 

do defeito processual. Decorrido o prazo de suspensão do processo, se 

for o caso, certifique-se e após conclusos para análise de pedido urgente. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001869-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CORREA DE VASCONCELOS (AUTOR)

REINALDO CORREA VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

SAGA CORRETORA DE SEGUROS SA (REU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001869-74.2020.8.11.0041. (k) AUTOR: 

REINALDO CORREA VASCONCELOS, ROBSON CORREA DE 

VASCONCELOS REU: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, SAGA CORRETORA DE SEGUROS SA 

VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por REINALDO CORREA VASCONCELOS (1º Autor) e 

ROBSON CORREA DE VASCONCELOS (2º Autor) em desfavor de SAGA 

PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS (1ª Ré), SAGA CORRETORA DE 

SEGUROS S/A (2ª Ré), ITAÚ SEGUROS LICENCIADA PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (3ª Ré) e BANCO SANTANDER S/A 

(4º Réu), pleiteando em sede de pedido de tutela provisória: [...] 02) 

LIMINARMENTE seja concedido inversão do ônus da prova para que seja 

determinada a seguradora Itaú e Corretora saga apresentarem documento 

assinado pelo autor descrito que carro não seria coberto em uso 

profissional. 03) LIMINARMENTE que seja obstado o banco Santander de 

negativar o nome do autor referente ao contrato de financiamento do 

veículo, em caso de descumprimento multa de R$ 1.000,00 por dia. 04) 

LIMINARMENTE que seja determinada a ré SANTANDER a obstar 

cobranças do autor Reinaldo em seu limite pessoal, ou seja, cheque 

especial. [...] (Id.28097978). Instados a comprovar a incapacidade 

financeira para suportar as custas da ação (Id.28278427), os 

Requerentes emendaram a inicial no Id.28557476. Vieram conclusos. É o 

necessário. DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à 

benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe. As 

tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 294), ainda que possuam caráter 

satisfativo ou conservativo, devem ser pleiteadas com fundamento no 

artigo 300 e seguintes do CPC, ressaltando que ainda se for postulada em 

caráter antecedente (arts. 303 a 310 do CPC), deve a petição inicial indicar 

o pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar/assegurar, o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Conseguinte, para o deferimento da tutela provisória de 
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urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. In casu, nada obstante os argumentos da parte Autora e a 

plausibilidade dos fatos narrados, contudo, não vislumbro a presença 

concomitante dos requisitos necessários à prolação de um provimento 

jurisdicional reversível para ambas as partes. Desta feita, considerando a 

pluralidade de relação jurídica que se quer defender em uma mesma 

causa, se valendo de provas unilaterais cognoscíveis somente após o 

exercício do direito de defesa, porquanto não atenderam à ratificação legal 

do artigo 384 do CPC, inviabilizando a valoração liminar das provas. 

Portanto, nesta prematura fase processual, é impossível reconhecer de 

maneira inequívoca a probabilidade do direito dos Requerentes, que 

embora tenham anexado propostas do seguro vindicado, não 

colacionaram sequer o adimplemento da contraprestação mensal para 

evidenciar a finalização do contrato. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais 

requisitos, quais sendo, os da urgência à concessão da medida, 

impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o 

exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu 

livre convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial do 

Id.28557476 e, por não estarem presentes os pressupostos previstos no 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado 

na inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestar a demanda, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 

decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio 

do COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem 

inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006566-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYLA FALCAO CAMARGO CASTIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006566-41.2020.8.11.0041. (k) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NEYLA FALCAO CAMARGO CASTIL 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OI S/A VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NEYLA FALCAO CAMARGO CASTIL em face de OI S.A., 

objetivando anular negócio jurídico supostamente firmado entre as partes, 

do qual a Autora alega não ter participado, pleiteando em sede de tutela de 

urgência que: [...] b) O deferimento da antecipação de tutela initio litis e 

inaudita altera pars para determinar que a reclamada, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), seja compelida a proceder a exclusão do 

nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito SERASA, SPC, 

SCPC e congêneres. [...] (Id.29278957) Concedido o beneficio da 

gratuidade, foi pontuado pormenorizadamente as incorreções existentes 

na exordial na forma da decisão do Id.29351740, optando a Requerente 

por deixar decorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, 

conforme certidão do Id.30526709. Vieram conclusos. É o necessário. 

DECIDO. As tutelas provisórias de urgência (CPC, art. 294), ainda que 

possuam caráter satisfativo ou conservativo, devem ser pleiteadas com 

fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC, ressaltando que ainda se 

for postulada em caráter antecedente (arts. 303 a 310 do CPC), deve a 

petição inicial indicar o pedido de tutela final, com a exposição da lide, do 

direito que se busca realizar/assegurar, o perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo. Conseguinte, para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. In casu, nada obstante os argumentos da parte 

Autora e a plausibilidade dos fatos narrados, contudo, não vislumbro a 

presença concomitante dos requisitos necessários à prolação de um 

provimento jurisdicional reversível para ambas as partes, pelos motivos 

lançados na decisão do Id.29351740, a qual ponderou as inconsistências 

encontradas e concedeu prazo para o esclarecimento e/ou correção. 

Portanto, nesta prematura fase processual, é impossível reconhecer de 

maneira inequívoca a probabilidade do direito da Requerente, uma vez que 

o conjunto de prova contradiz a narrativa fática sobre a inexistência ou 

desconhecimento de qualquer relação jurídica entre as partes e, mesmo 

sendo oportunizado à Autora esclarecer a inconsistência, optou por 

silenciar in albis no prazo concedido. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados para a concessão da tutela de urgência 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais 

requisitos, quais sendo, os da urgência à concessão da medida, 

impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução processual, com o 

exercício do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu 

livre convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de 

TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, contestar a demanda, consignando as advertências dos artigo 

334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que 

a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 

18 de março de 2020 decretado o fechamento das portas dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de 

prevenção no contágio do COVID-19, desde já, fica autorizado o 

cumprimento desta ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, 

servindo a presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004743-32.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004743-32.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CLARO S.A. VISTOS, Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS que SINCOFARMA/MT – SINDICATO DO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO move em 

desfavor de CLARO S.A., pleiteando em sede de tutela de urgência que: 

[...] A) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja 

determinado por Vossa Excelência o cancelamento do contrato com o nº 

da conta 242798287, cliente nº 928957079, haja vista que não utiliza mais 

os serviços e pediu o cancelamento do contrato no mês 07/2019, 

protocolo 201994677630, em caráter de urgência, não ultrapassando 5 

(cinco) dias, bem como, em conformidade com o artigo 84 do CDC, deve 

ser estabelecida multa diária caso referida medida não seja cumprida [...] 

(Id.28880060). Instada a comprovar o preparo da ação e complementar a 

instrução da exordial na forma do despacho do Id.28919412, o Autor 

atendeu à emenda nos termos do Id.29376689. Vieram conclusos. É o 

relatório. DECIDO O pedido de tutela antecipada formulado, aqui 

compreendido como tutela de urgência, está disciplinado no Título II do 

CPC/2015, cujo art. 300, exige, para o deferimento da medida, que se 

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

resultado útil do processo. In casu, os documentos amealhados com a 

inicial embora, embora desacompanhados do suposto contrato se que se 

pretende cancelar, neste momento de cognição sumária, não vislumbro 

obste para que sejam suspensos os efeitos do contrato denunciado pela 

Requerente, concedendo assim a parcialidade do pedido provisório. 

Ademais, considerando que a rescisão do contrato é uma faculdade dos 

contratantes, não vislumbro motivo para manter a existência de relação 

contratual da qual a Requerente alega estar sendo prestado por outra 

empresa mediante portabilidade, restando ao final, por ocasião da 

sentença, decidir sobre o mérito que se busca, qual seja o cancelamento 

da relação em si. O perigo de dano também perfaz configurado na medida 

em que a tratando-se de contrato sinalagmático, em que incide a regra da 

exceção do contrato não cumprido, e sendo possível a verificação da 

relação jurídica, com a declaração unilateral da contratante no sentido de 

ter realizado a portabilidade do serviço, considero premente o risco de ser 

cobrado a contraprestação da Autora no decorrer desta ação, com os 

lançamentos legais restritivos, sendo prudente suspender os efeitos 

contratuais, até que se resolva a rescisão contratual, sobretudo quando o 

contrato de fato já foi rescindido pelas partes. Saliento por fim, a 

inexistência de risco de irreversibilidade da medida, que se situa no 

aspecto econômico relacionado a eventuais prejuízos com a continuidade 

do contrato, os quais poderão ser indenizados oportunamente. ANTE O 

EXPOSTO, recebo a emenda a inicial do Id.29376689, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

para DETERMINAR à parte Requerida CLARO S.A. promova os atos 

necessários à SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO firmado com a 

Requerente SINCOFARMA/MT – SINDICATO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetos do pleito 

provisório da exordial, devendo no prazo de 48h (quarenta e oito horas) 

comprovar o atendimento da ordem nos autos, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa 

POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação 

e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a demanda, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial. INTIMEM-SE 

as partes acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a 

parte Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 

decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio 

do COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem 

inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000449-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADSOM ALEX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ALEXANDRE DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Processo Nº 1000449-39.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS, JADSOM ALEX DE OLIVEIRA propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, 

em desfavor de WILSON ALEXANDRE DE CARVALHO, buscando a 

indenização pelos danos causados decorrentes de acidente de trânsito. 

Narra o autor, que no dia 02/06/2016, foi vítima de acidente de trânsito, 

ocorrido na confluência da Rodovia MT 251, onde trafegava com sua 

motocicleta placa NPM 2144, a qual foi abalroada pelo veículo de placa 

NUC 0284, que estava em alta velocidade, conduzido pelo Requerido que 

estava em visível estado de embriaguez, tentando evadir-se do local. 

Ressalta ainda, que em virtude do acidente, sofreu danos materiais na 

motocicleta e gravíssimas lesões, as quais a impossibilitaram de exercer 

suas atividades, restando como sequelas, deformidades permanentes no 

membro inferior esquerdo, além do dano estético em razão das inúmeras 

cirurgias realizadas. Por fim, requer a procedência dos pedidos, para 

condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

titulo de danos materiais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos estéticos, despesas com o 

tratamento a serem apuradas pelo contador judicial, R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de lucros cessantes. Decisão de ID. 5552712, deferindo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação do requerido. 

Audiência de conciliação realizada no dia 26/06/2017, sem êxito em razão 

da ausência da parte Autora (ID. 8268904). Contestação apresentada pelo 

Requerido no ID. 9019964, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Intimado para apresentar impugnação à contestação, o Autor quedou-se 

inerte, conforme Certidão de ID. 11333029. Ato contínuo, as partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Ocasião 

em que o Requerido pleiteou pela produção de prova testemunhal e pericial 

(ID. 15506650), tendo decorrido o prazo para a parte Autora (ID. 

15840611). Decisão de ID. 18977591, indeferindo a produção de provas 

requestadas. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO 

DECIDO Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo 

considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente 

convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas 

carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do 

inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 
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vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Prof. SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: "a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.” (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). A Culpa é representação abstrata, 

ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

“stricto sensu”. Para que essa responsabilidade emerja, continua o 

mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou omissão da parte do 

agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; 

que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido 

com dolo ou culpa. lnocorrendo um desses pressupostos não aparece, em 

regra geral, o dever de indenizar" (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 

30). No presente caso, narra o Autor que o veículo conduzido pelo 

Requerido, colidiu em sua motocicleta, causando lhe danos materiais, 

morais e estéticos. Na espécie, inexiste controvérsia quanto à ocorrência 

do acidente, haja vista que o Requerido não nega o evento, mas aduz 

culpa exclusiva da vítima. Assim, se restar comprovado que o Requerido 

agiu com culpa, esta responderá pelos danos ocasionados ao autor. No 

que se refere à análise da culpa do condutor do veículo, importante 

destacar os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência de ID. 

4578199, 4578202 e 4578251, constatando que: “(...) A POSIÇÃO FINAL 

DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS ENCONTRAVAM-SE PRESERVADAS; DE 

ACORDO COM OS INDÍCIOS PRESENTES NA CENA DA COLISÃO, BEM 

COMO INFORMAÇÕES COLHIDAS NO LOCAL, AMBOS VEÍCULOS 

TRAFEGAVAM PELA RODOVIA MT 251 EM SENTIDOS OPOSTOS, SENDO 

QUE V1 SEGUIA SENTIDO BAIRRO CENTRO E V2 CENTRO BAIRRO, 

QUANDO NO KM 01 FRENTE A VIA DE SAIDA DE VEICULOS DO 

SUPERMERCADO ATACADÃO, V2 EFETUOU MANOBRA DE CONVERSÃO 

PROIBIDA POR SINALIZAÇÃO (PISTA SENTIDO DUPLO DE CIRCULAÇÃO 

COM “FAIXA CONTINUA” DIVIDINDO A VIA, ALÉM DE ELEMENTOS 

CATADIÓPTRICOS BEM DEFINIDOS E VISIVEIS SOBRE A FAIXA 

CONTÍNUA) VINDO A INTERCEPTAR V1; A COLISÃO SE ESTABELECE NA 

FAIXA DE CIRCULAÇÃO DE V1, PORTANTO, V2 AVANÇOU A FAIXA 

CONTRÁRIA BUSCANDO REALIZAR SUA TRAVESSIA QUANDO COLHEU 

V1 QUE TRAFEGAVA EM FAIXA PRÓPRIA DE CIRCULAÇÃO.” Pois bem, 

extrai-se da narrativa dos fatos subscrita pelos policiais que se dirigiram 

até o local do acidente em questão, que o veículo conduzido pelo 

Requerido, não respeitou a legislação de trânsito, efetuando manobra de 

conversão proibida por sinalização, vindo a colidir com a motocicleta 

conduzida pelo Autor. Destaca-se que o motorista deve estar preocupado 

com a segurança, de acordo com a situação concreta, com cautela 

indispensável à segurança do trânsito, segundo o art. 28 do Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23.09.1997), que dispõe: “O condutor 

deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. A orientação 

Jurisprudencial é a seguinte: “Age com manifesta imprudência o condutor 

do veículo, trafegando em velocidade excessiva para o local do acidente, 

sem o cuidado objetivo exigido pela situação, e ainda, deixando de 

observar as normas de trânsito”. (TJDF – APR 20000110362056 – DF – 2ª 

T.Crim. – Rel. Des. Vaz de Mello – DJU 01.10.2003 – p. 68). "Velocidade 

excessiva não é só a que ultrapassa o limite regularmente estabelecido, 

mas também aquela inadequada para as circunstâncias". (TACrSP, 72/206 

- RT 502/337) "Velocidade inadequada não é só aquela que ultrapassa os 

limites, mas a marcha que, em função das características do veículo, da 

intensidade do tráfego ou outras circunstâncias, causa perigo à 

segurança das pessoas ou coisas" (TACrSP - JUTACRIM 66.244) (in 

Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e 

outros, 4ª edição, RT, pág. 815). Assim, quem dirige deve, a todo 

momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar a ocorrência de 

acidentes. Com relação à alegação do autor de que o Requerido estava 

embriagado, tenho que não restou devidamente comprovado nestes autos 

que de fato o Requerido conduzia o veiculo sob efeito de alcool. Ressalto 

que a jurisprudência é praticamente uníssona no sentido de que a simples 

negativa de submissão ao teste do etilômetro, desacompanhada de 

qualquer outra prova, é insuficiente para comprovar o estado de 

embriaguez, sendo afirmado, reiteradamente, que tal recusa não reverte o 

ônus probatório para o condutor. Ademais, a embriaguez, por si só, não 

define a culpa por colisão. Cumpria à parte autora, pois, demonstrar que o 

acidente decorreu efetivamente do estado etílico do Requerido, o que não 

se extrai dos autos. Neste cenário onde imperam incertezas sobre 

eventual embriaguez do requerido, tenho que o seu estado de embriaguez 

restou incerto. Como se observa, diante do contexto probatório, não há 

dúvidas de que há culpa na atividade desenvolvida pelo Requerido, que 

conduzia o automóvel agiu imprudentemente ao realizar manobra de 

conversão proibida pela sinalização, o que nos leva a conclusão da 

existência de responsabilidade do Requerido. Uma vez determinada a 

responsabilidade do requerido, passo ao cotejo dos pedidos. DO DANO 

MATERIAL Em relação aos danos materiais, as despesas a serem 

reembolsadas a tal título são aquelas efetivamente comprovadas nos 

autos, pois o dano material, diversamente do extrapatrimonial, deve ser 

cabalmente comprovado pela parte que o pleiteia. No caso em tela, o Autor 

anexou o orçamento de ID. 4578234, corroborando com a narrativa 

descrita no boletim de ocorrência de que houve danos materiais. Sendo 

assim, procede o pedido de indenização por danos materiais no importe de 

R$ 3.027,80 (três mil e vinte e sete reais e oitenta centavos). DO DANO 

MORAL Os danos morais não restaram devidamente comprovados, 

mesmo porque o pedido foi formulado de forma genérica. Vale dizer, que 

seu fundamento, nas palavras de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, está 

em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de 

direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se à 

ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (in" Responsabilidade 

Civil "9 ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 54, nº 45). Ainda: " (...) não basta o 

fator em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão, 

prejudicialmente moral "(JTJ-LEX 143/89). Nesse diapasão, é insuficiente a 

afirmação pura e simples da eclosão do dano moral, impondo-se mais que 

isso para a compensação e satisfação. É de rigor que se possa extrair do 

fato danoso efetivamente ocorrido o resultado dos fenômenos 

exemplificados (dor íntima, angústia, etc...). Assim, tivesse realmente o 

Autor experimentado abalo incomum decorrente do acidente, deveria ter 

no mínimo, relatado melhor os prejuízos morais advindos da situação, não 

havendo, portanto, que se cogitar reparação de danos morais. DANOS 

ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES O dano estético é aquele que decorre 

de alguma alteração significativa na beleza, na harmonia corporal, 

resultando em deformação duradoura ou permanente (AC nº 

0024131-33.2012.822.0001, Rel. Des. Walter Waltenberg Silva Junior, j. 

08.04.2015) Não se pode olvidar que, em se tratando de dano estético, 

mister que se comprove que houve uma transformação na aparência 

física da pessoa, ou como preferem alguns, um “afeamento”. Imperioso 

que o dano causado agrida a vítima em sua autoestima com lesões 

aparentes e permanentes, mesmo que não possa, com facilidade, ser 

vista por terceiros. Mas, convenha-se, não se consegue extrair dos autos 

sequer que houve lesões físicas no Autor, quanto mais marcas que 

possam, com essa intensidade, macular a autoestima do Autor, 

proporcionando-lhe mal-estar ou constrangimento, enfim, fazendo-o 

menos feliz do que antes do evento danoso. Sendo assim, improcedente o 

pedido de indenização por dano estético. Quanto aos lucros cessantes 

pleiteados pelo autor, entendo que também não prosperam. Como é 

sabido, a procedência do pedido de lucros cessantes, que compõem o 

dano material, demanda, entretanto, a efetiva comprovação daquilo que a 

parte deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo suficiente para 

tanto a mera presunção do prejuízo. In casu, entendo pela improcedência 

do pleito inaugural, por considerar a fragilidade das provas colacionadas 

nos autos. Isto porque, da análise do caderno processual, não verifico 

prova suficiente para comprovar que o Autor deixou de exercer as 

atividades alegadas na inicial. Ainda, não vislumbro provas concretas de 

quanto tempo o autor ficou sem trabalhar/estudar. Além disso, quanto ao 

pedido de ressarcimento pelos valores dispendidos com cirurgias e 

medicamentos, não restaram comprovados nos autos. É cediço que o 

ônus da prova compete ao Autor no que tange aos fatos constitutivos do 

seu direito, e, ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou 

impeditivos do direito daquele, nos termos do art. 373, do Código de 

Processo Civil. A respeito do tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece 

("Curso de Direito Processual Civil", V. I, Forense, 22ª ed., p. 423): "Esse 

ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade 
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dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente.". Portanto, diante da absoluta 

falta de provas, a improcedência dos pedidos nos termos pugnados pelo 

Requerente é a medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo 

autor JADSOM ALEX DE OLIVEIRA para condenar o Requerido, WILSON 

ALEXANDRE DE CARVALHO, ao pagamento de R$ 3.027,80 (três mil e 

vinte e sete reais e oitenta centavos), a título de dano material, acrescido 

de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (02/06/2016) e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento. Em razão da sucumbência 

recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 

50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a 

exigibilidade do autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º 

do NCPC). Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032082-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CANEPPELE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO EDUARDO ANTUNES ANFFE (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS 

C/C CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PJE nº 

1032082-28.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, CARLOS CANAPPELE interpôs a 

presente AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS 

ENCARGOS C/C CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em 

desfavor de JULIO EDUARDO ANTUNES ANFFE, alegando em síntese que 

firmaram contrato de locação residencial do imóvel situado na rua General 

Valle, nº 341, Edifício Leão, Condomínio Vaticano, Apto. 103, bairro 

Bandeirantes, Cuiabá – MT, com vigência a partir de 05/09/2016, pelo 

prazo de 01 (um) ano, cujo o valor mensal era de R$ 1.000,00 (mil reais), a 

ser pago todo o dia 10 (dez) de cada mês, além do pagamento das 

despesas como, taxa condominial, IPTU, luz e etc. Discorre o Requerente 

que em comum acordo entres as partes, ficou acordado de que a esposa 

do Requerido a Sra. Fátima Cristina Mendes Anffe, seria a fiadora do 

imóvel, porém, não consta a sua assinatura no contrato. Enfatiza ainda, 

que o Requerido não realizou nenhum pagamento, e que o locatário pagou 

somente o valor parcial do aluguel do contrato, depositando o valor de 

R$1.000,00 (hum mil reais) e desde então não mais efetuou nenhum 

pagamento, além dos débitos de contas de energia, IPTU, e os demais 

encargos locatícios que se encontram inadimplentes. Ao final, requereu a 

concessão do despejo liminar para compelir a parte Requerida desocupar 

o imóvel no prazo de 15 (quinze dias), ou purgar a mora, a procedência da 

ação com o decreto de extinção do contrato de locação, e a condenação 

do Requerido ao pagamento dos débitos no valor de R$ 14.293,89 

(quatorze mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e nove 

centavos), a título de alugueres vencidos, R$ 10.098,61 (dez mil e noventa 

e oito reais e sessenta e um centavos) a título de taxas condominiais, e R$ 

1.167,42 (um mil e cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos) a título de IPTU vencidos em 2017, totalizando a importância de 

R$ 25.559,92 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e dois centavos), bem como as prerrogativas do artigo 323 do 

CPC, com relação aos débitos que vencerem no decorrer da demanda;. O 

Autor juntou aos autos guia de recolhimento e pagamento das custas 

judiciais nos id. 10305742 e 10351187. Decisão de (id. 10365289), 

determinando que a parte Autora apresente a caução no valor equivalente 

a 3 (três) meses de aluguéis na eminência de deferir liminarmente o 

despejo do locatário. No id. 10623534/10623651, juntada do comprovante 

e pagamento do depósito da caução. No id. 10676004 foi expedido Ofício 

determinando que fosse tomadas as providências necessárias para o 

cumprimento do Mandado de Despejo do locatário. Intimação da parte 

Requerente (id. 10676112) para recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça. No id. 10700952/10701006, juntada do comprovante e pagamento 

do depósito das custas de diligência do Oficial de Justiça. Devolução do 

mandado no id. 11794266. Auto de verificação e imissão na posse juntado 

no id. 11794611. Intimação da parte Requerente no id 11879387 para 

trazer aos autos os dados bancários, a fim de expedição de alvará 

referente à caução depositada nos autos. A parte Requerente no id. 

11917545, informando dados bancários para levantamento do valor da 

caução, bem como, propugnou pela decretação da Revelia. No id. 

12159174 a Requerente requereu a retificação e complementação da 

petição anterior, requerendo a atualização dos valores referente às taxas 

condominiais e IPTU. Alvará expedido (id. 12734070). Petição no id. 

20039286 de renúncia do mandado. Citada a parte Requerida no id. 

11794000, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. 

Vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. O 

caso comporta julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária 

dilação probatória, nos termos do art. 355, II do CPC. Os documentos 

juntados aos autos bastam para a prolação de sentença. No mérito a ação 

deve ser julgada procedente, sobretudo porque em razão da revelia, 

presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial 

(artigo 344 do CPC). A presunção não é absoluta, mas no caso vertente, 

tratando-se exclusivamente de matéria fática, diante dos documentos 

apresentados, não existem elementos para se formar convicção em 

contrário, sendo razoável o desfecho do feito nos moldes pretendidos 

pela parte Autora. A locação de imóvel urbano residencial regula-se pela 

Lei 8.245/91. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do 

locador para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5° da lei). Estabelece a lei 

supramencionada, em seu artigo 9º, inciso III, que a locação poderá ser 

desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais 

encargos. O artigo 23, inciso I, da citada Lei, preconiza que “o locatário é 

obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal 

ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato”. Registre-se que o ônus da prova 

é da parte Requerida, visando a demonstração dos fatos modificativos, 

impeditivos e extintivos do direito da parte Autora, com a simples 

apresentação dos recibos de pagamento ou outros documentos capazes 

de demonstrar a quitação dos valores cobrados. Assim, verifica-se que 

restou incontroverso o inadimplemento do Requerido com os aluguéis e 

demais encargos da locação devendo nesse ponto a presente ação ser 

julgada procedente. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 344 do CPC, 

decreto a revelia da parte ré e com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA D 

ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS C/C CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para rescindir o contrato de locação havido entre as partes e 

CONDENAR a parte JULIO EDUARDO ANTUNES ANFFE ao pagamento dos 

aluguéis e os encargos contratuais vencidos a partir de 01/09/2016 a 

05/09/2017 no valor total de R$ 32.666,01 (trinta e dois mil e seiscentos e 

sessenta e seis reais e um centavo), e os eventualmente vencidos no 

decorrer da demanda (art. 323 do CPC) ATÉ A DATA DA EFETIVA 

DESOCUPACAO DO IMÓVEL, acrescido dos consectários contratuais. 

Consigno que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos 

aritméticos na forma do art. 509,§2º e 523 do CPC. Condeno ainda, a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do CPC. Após o 

trânsito, manifeste-se o Autor, quanto à fase de cumprimento de 

sentença, na forma do art. 523 e seguintes do CPC. No silêncio, com as 

cautelas de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032274-98.2017.8.11.0041
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MARCIO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)
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AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 

Processo Nº 1032274-98.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, MARCIO PEREIRA 

DE LIMA propôs AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, em desfavor de PANTANAL TRANSPORTES 

LTDA - ME, visando o ressarcimento dos prejuízos decorrentes de 

acidente de trânsito. Narra o Autor que no dia 22 de agosto de 2016, 

trafegava pela Avenida Expedicionário Nelson Nunes, pista da esquerda, 

no bairro Jardim Colorado, com sua motocicleta, quando foi surpreendido 

pelo ônibus da empresa requerida, invadindo a pista da esquerda, que se 

encontrava na mesma via e sentido, sendo que este último passou a 

mudar de faixa sem se atentar ao fato de que pela faixa da esquerda 

transitava o autor, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pelo Autor 

causando um grave acidente. Aduz que em decorrência do acidente, foi 

socorrido pelo SAMU e encaminhado para a unidade de saúde mais 

próxima, onde passou por várias cirurgias na sua perna direita, a qual 

quebrou ao meio. Por fim, requer a procedência dos pedidos, para 

condenar os Requeridos ao pagamento a título de danos morais e 

estéticos no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e danos materiais, 

no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Documentos de fls. 19/48. 

Decisão de ID. 10355056, concedendo os benefícios da justiça gratuita e 

determinando a citação do Requerido. Audiência de conciliação realizada 

no dia 19 de março de 2018, não sendo apresentada proposta pela parte 

Requerida (ID. 12283382). Contestação apresentada pelo Requerido no ID. 

12690865, requerendo a improcedência dos pedidos, ante a culpa 

exclusiva da vítima. Impugnação à contestação apresentada no ID. 

13539138. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO 

DECIDO Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo 

considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente 

convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas 

carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do 

inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. Numa ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Prof. SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: "a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.” (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). A Culpa é representação abstrata, 

ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

“stricto sensu”. Para que essa responsabilidade emerja, continua o 

mestre, necessário se faz "... que haja uma ação ou omissão da parte do 

agente, que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; 

que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido 

com dolo ou culpa. lnocorrendo um desses pressupostos não aparece, em 

regra geral, o dever de indenizar" (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 

30). No presente caso é fato incontroverso que a motocicleta conduzida 

pelo Sr. MARCIO PEREIRA LIMA, foi albaroado pelo veículo de propriedade 

da empresa PANTANAL TRANSPORTES. Assim, se restar comprovado 

que o preposto/motorista do veículo de propriedade da empresa 

PANTANAL TRANSPORTES agiu com culpa, esta responderá 

solidariamente pelos danos. Os art. 932 c/c 942, parágrafo único do 

Código Civil estampa a responsabilidade civil objetiva e solidária do 

empregador pelos danos que o empregado, com culpa, causar a terceiros. 

Veja-se: "Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - 

o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, 

no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;" Nestes 

termos, a ação proposta contra empregado ou empregador atrai a 

aplicação da regra do artigo 932 do CC pela qual a responsabilidade de 

reparação dos danos causados pelo empregado é solidária, entre ambos. 

A propósito, interessante transcrever os ensinamentos do Professor 

Fernando de Noronha a respeito da solidariedade: "Se por força do art. 

942, havendo vários responsáveis, todos eles respondem solidariamente, 

o lesado pode exigir de qualquer um deles a reparação do dano sofrido, e 

pela totalidade deste. Os diversos responsáveis são devedores solidários. 

Temos solidariedade de devedores (ou solidariedade passiva) quando o 

credor pode exigir de qualquer um o total do devido (cf. arts. 264 e 275). 

Por isso é que o lesado pode exigir de qualquer um dos co-responsáveis a 

reparação integral, sem que o demandado possa defender-se alegando 

não ser o único obrigado. (...) Justifica-se plenamente a solução legal. Se 

existisse apenas um responsável, ele teria de arcar sozinho com a total 

indenização do lesado. Se agora, em vez de um, são vários os 

responsáveis, não se justifica que eles, só por isso, sejam beneficiados, 

respondendo cada um por uma parte do prejuízo. Por outro lado, eventual 

divisão da responsabilidade imporia ao lesado um ônus injustificado, o de 

ter de demandar todos os responsáveis, e ao mesmo tempo iria sujeitá-lo 

ao risco da insolvência de algum deles: se um deles não pudesse pagar a 

sua parte, o lesado não poderia exigi-la dos outros. É por estas razões 

que todos os co-responsáveis respondem solidariamente perante o 

lesado. A solução não muda se os responsáveis tiveram agido 

independentemente uns dos outros (co-causalidade, ou causalidade 

concorrente propriamente dita [8.6.4]. (...) Pode acontecer que algumas 

das pessoas responsáveis só tenham esta condições por estarem na 

situação de responsáveis indiretos (responsabilidade pelo fato de outrem), 

como acontece no caso de pais por filhos e patrões por empregados [v.2, 

cap. 14], bem como no do Estado por seus agentes [v.2, cap. 17]. Porque 

são essas pessoas que vão responder pelos atos dos filhos, empregados 

e servidores públicos, elas também serão co-responsáveis solidárias com 

os demais obrigados. ( Direito das obrigações . São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 654)." O próprio STF já sumulou entendimento sobre a correta 

interpretação do dispositivo em crivo: Súmula 341/STF: "É presumida a 

culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto." 

No ordenamento jurídico o dono do veículo envolvido em acidente que 

resultar dano a terceiro tem responsabilidade civil pelos prejuízos e danos 

causados. No STJ é pacífico o entendimento da responsabilidade civil do 

proprietário do veículo causador do dano, que responde solidariamente 

pelos danos causados a terceiro: "RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

ENVOLVIDO PARA A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (...). II - O proprietário 

responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem 

emprestou o veículo. Precedentes. (...)."(AgRg no Ag 1135515/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA). "CIVIL E PROCESSUAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO COM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

REPARAÇÃO DO DANO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. (...). II. O proprietário de veículo que o empresta a terceiro 

responde por danos causados pelo seu uso. III. Recurso especial 

conhecido e provido."(REsp 895.419/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, QUARTA TURMA). No presente caso, o autor pretende a 

reparação pelos danos que alega ter experimentado em decorrência de 

acidente de trânsito, alegando culpa do Requerido, que colidiu em sua 

motocicleta, causando lhe lesões. Todavia, em matéria de 

responsabilidade civil automobilística, o princípio de que ao autor incumbe 

a prova da culpa sofre uma atenuação, devendo o Juízo examinar o total 

conteúdo probatório dos autos, não se limitando às alegações afirmadas 

pelas partes, sobretudo pela vítima, mormente circunstâncias do fato e de 

outros elementos, como a posição em que os veículos se imobilizaram, a 

localização dos danos, dentre outros aspectos. Primeiramente, destaco 

que o Boletim de Ocorrência de ID. 12690929, descreve adequadamente o 

cenário encontrado após o acidente de trânsito: “(...) PELA ANÁLISE DOS 

VESTIGIOS ENCONTRADOS, FOI POSSIVEL OBSERVAR QUE O V(1) 

TRAFEGAVA PELA AVENIDA CENTRAL SEGUINDO EM FRENTE SENTIDO 

CENTRO/BAIRRO E V(2) TRAFEGAVA NA RUA EXPEDICIONÁRIO NELSON 

NUNES SENTIDO BAIRRO/CENTRO, MOMENTO EM QUE V(2) NÃO 
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OBEDECEU A PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO “PARE”, 

CONVERGIU PARA ESQUERDA PARA ACESSAR A AVENIDA PRINCIPAL, 

O V(1) COLIDIU NA LATERAL ESQUERDA DIANTEIRA DO MESMO SENDO 

LANÇADO AO BARRANCO CAINDO NO ASFALTO DA RUA DEBAIXO 

SOFRENDO LESÕES CORPORAIS GRAVES NO MEMBRO INFERIOR 

DIREITO, SENDO SOCORRIDO PELO SAMU E CONDUZIDO PARA O PSM DE 

CUIABÁ PARA ATENDIMENTO MÉDICO.” A parte Requerida, por sua vez, 

alega que o Autor trafegava com os faróis da motocicleta apagados no 

momento do acidente, destacando que o Autor não possuía CNH na data 

dos fatos, bem como que sua motocicleta não se encontrava devidamente 

licenciada, razão pela qual, alega que a culpa é exclusiva da vítima no 

evento danoso. Pelo que se extrai dos autos, não obstante as alegações 

da parte Requerida, não restou comprovado que o Autor estava com os 

faróis apagados no momento do acidente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. Hipótese 

em que evidenciada a culpa exclusiva do réu no evento danoso. Culpa da 

autora, no sentido de que trafegava com o farol apagado, não 

demonstrada. Verbas indenizatórias mantidas. APELO NÃO PROVIDO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70079638474, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de 

Freitas Iserhard, Julgado em: 27-03-2019) Ademais quanto à alegação de 

que o Autor conduzia a motocicleta sem habilitação e sem licenciamento, 

como cediço, a ausência de habilitação constitui infração administrativa, 

não repercutindo, necessariamente, no reconhecimento de culpa por 

acidente de trânsito. Nesse sentido: CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

MOTOCICLETA ATINGIDA POR VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DA 

DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DA MOTO. 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, NÃO ENSEJADORA, POR SI SÓ, DA 

RESPONSABILIDAE CIVIL. ESTADO DE EMBRIGUEZ DO CONDUTOR 

ATINGIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. 

INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. MERAS ESCORIAÇÕES. DANOS MORAIS. 

AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando 

incontroverso nos autos que o acidente se deu por culpa do réu que, com 

seu veículo, invadiu a contramão de direção, atingindo a motocicleta 

conduzida pelo autor, correta a condenação daquele ao pagamento de 

indenização pelos danos materiais por este sofridos. 2. "A consequência 

da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de 

penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento 

para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor 

irregular não deu causa." (STJ, REsp nº. 896176/SP; Relatora Ministra 

Maria Isabel Gallotti) 3. Ausente prova robusta a demonstrar o estado de 

embriaguez do autor e, tampouco, que tal fato tenha sido determinante 

para a ocorrência do acidente, lhe deve ser assegurado o direito ao 

ressarcimento dos danos materiais decorrentes da colisão, na qual sua 

motocicleta foi atingida por veículo que invadiu a contramão da direção. 4. 

Na hipótese em que o acidente não tenha causado qualquer repercussão 

mais grave no estado de saúde do autor, limitando-se a meras 

escoriações, descabe indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10363100054172001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018) Portanto, o fato de o autor, 

condutor da motocicleta, ser inabilitado, não gera a presunção de que ele 

tenha sido culpado pelo acidente. Desta forma, não comprovadas às 

alegações de que o veículo do autor trafegava sem iluminação, permanece 

a obrigação do condutor do ônibus de tomar a devida cautela para efetuar 

a conversão em condições de absoluta segurança. Consoante o disposto 

no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, "o condutor deverá guardar 

distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, 

bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a 

velocidade e as condições do local, da circulação, de veículo e as 

condições climáticas". A mesma lei n. 9.503/1997 no art. 28 disciplina que 

"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito". Sobre o tema, bem leciona Arnaldo Rizzardo (2001, p. 122): 

Exige-se do condutor do veículo que, ao dirigir, mantenha uma distância 

adequada dos demais veículos e do bordo da pista (inciso II). Essa 

exigência, que está voltada para segurança do condutor, bem como a dos 

demais usuários, já existia no direito anterior que, no art. 175, III, do 

Regulamento do CTN, ordenava "guardar distância de segurança entre o 

veículo que dirige e o que segue imediatamente a sua frente". Agora a 

norma é mais abrangente, exigindo que se mantenha uma distância de 

segurança lateral e frontal do veículo que transita na frente e também do 

bordo da pista, além de considerar os fatores velocidade e condições do 

local, circulação veículo e clima. A responsabilidade civil, pressupõe a 

existência do ato ilícito e da culpa. De acordo com Venosa (2007,p.19): 

Culpa, sob os princípios consagrados da negligência, imprudência e 

imperícia, contém uma conduta voluntária, mas com resultado involuntário, 

a previsão ou a previsibilidade e a falta de cuidado devido, cautela ou 

atenção. Portanto demonstrada a culpa do causador do dano pelo ato 

ilícito, possui este o dever de reparar. Esse dever de reparação 

configura-se na obrigação de indenizar estabelecido no art. 927, caput, do 

Código Civil "aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187) fica obrigado a 

repará-lo [...]". No caso concreto o réu condutor, ao verificar o 

cruzamento com uma via preferencial, deveria ter aguardado cessar o 

fluxo de automóveis pela dita preferencial. Conduto, ao contrário, se 

deslocou para frente, sem realizar a determinada parada. Conforme lição 

de Carlos Roberto Gonçalves, “obra com inegável imprudência o motorista 

que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua 

preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, 

em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via 

preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a 

observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou 

redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém 

de rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e 

desimpedida a via preferencial”. Vai adiante o renomado autor: “(...) por 

via de regra, quem entra em via preferencial é que deve tomar as cautelas 

para evitar colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em 

cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos. Se assim fosse, 

sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o 

escoamento do tráfego nos grandes centros” (Responsabilidade civil”, 9ª 

ed. rev. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, p. 826). Portanto, já que 

demonstrado que o réu condutor não tomou a cautela necessária antes de 

ingressar na via preferencial vindo a colidir com veículo de propriedade do 

autor, o ressarcimento do prejuízo suportado é medida que se impõe. No 

ponto, sabido que avalia-se o dano patrimonial à vista do perecimento de 

sua riqueza, ou seja, pressupõe ofensa ou diminuição de certos valores 

econômicos. Seu ressarcimento, por seu turno, objetiva a recomposição 

do patrimônio lesado, restaurando, se possível, o status quo ante, 

devolvendo a vítima ao estado em que se encontrava antes do evento do 

ato ilícito. Assim, tenho por bem, acolher o pedido de indenização por dano 

material, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), 

conforme Ordem de Serviço anexada no ID. 10332325. Quanto aos danos 

morais, destaco que o dano moral consiste na lesão que atinge um dos 

direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, 

moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode 

gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento 

ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento 

extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa 

humana. No caso em apreço, é incontroverso o fato de que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido colisão com o ônibus 

conduzido por preposto da ré. Compulsando os autos, verifica-se que o 

autor sofreu lesões físicas decorrentes do sinistro, como a fratura da tíbia 

proximal direita, tendo se submetido a procedimento cirúrgico. Além disso, 

há se considerar as sensações anímicas desagradáveis, como a 

insegurança, o medo, o desolamento, entre outros, decorrentes 

naturalmente de qualquer acidente de trânsito. Assim, houve violação não 

apenas à integridade física do autor, mas também ao seu estado psíquico 

e moral, sendo cabível a compensação pecuniária. O valor a ser fixado 

pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade 

e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes 

envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser 

tão grande a ponto de traduzir enriquecimento sem causa, nem tão 

pequena que se torne inexpressiva. Colocadas essas premissas e por 

todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios e mostra-se suficiente para 

compensar a frustração experimentada pela parte Autora. Por fim, quanto 

aos danos estéticos pleiteados pelo Autor, é importante destacar que, 

conforme a Súmula nº 387 do STJ, é lícita a cumulação das indenizações 

de dano estético e dano moral. A Súmula 387 do Superior Tribunal de 

Justiça anuncia que “é lícita a cumulação das indenizações de dano 

estético e dano moral”, isso porque “o dano estético é algo distinto do 

dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de 

formação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o 

segundo, ao sofrimento mental dor da alma, aflição e angústia a que a 

vítima é submetida” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade 
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Civil, 7ª edição, Editora Atlas, 2007, p. 97/98). No caso em apreço, é 

possível a cumulação porque o dano estético decorre da evidente sequela 

física, perceptível ictu oculi, em razão das sequelas ocasionadas pela 

fratura da tíbia, enquanto o dano moral deriva do sofrimento psicológico 

infligido no momento do acidente e que acompanhará a vítima ao longo da 

vida pela memória reavivada pela sequela. São fundamentos distintos, 

portanto. Incontestável que in casu, a situação vivenciada pelo Autor 

supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o seu 

patrimônio moral e estético, concretizando a ofensa a eles. Isto porque, 

conforme se verifica das fotos anexadas à inicial, o Autor permanecerá 

com cicatrizes em sua perna direita para o resto de sua vida. Portanto, 

diante das sequelas sofridas pelo Autor, entendo plausível a fixação da 

indenização por danos estéticos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por MARCIO PEREIRA DE 

LIMA, para condenar o Requerido PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME, 

ao pagamento no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a 

título de danos materiais, correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data do evento danoso; R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos estéticos, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC. Transitado em 

julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000461-19.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSÉ DIVINO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/11/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma, polifratura e fratura da perna”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, que se abstenha das condutas ilegais sob pena de 

responsabilização civil, e ainda a condenação ao pagamento do seguro 

obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

com juros a partir da data que tomou conhecimento do acidente, qual seja 

o protocolo do processo administrativo e correção monetária de acordo 

com o índice INPC, a partir da data da entrada em vigor da medida 

provisória n.340/2006. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §2° do 

CPC, ou alternativamente o § 8° do art. 85 do mesmo códex. Despacho no 

id. 11750035, determinando a emenda a inicial. A parte Autora no id. 

11799039, comprova com a juntada do protocolo do pedido administrativo. 

Despacho de id. 13287269, determinando o prosseguimento do feito. 

Petição de habilitação nos autos no id. 15504422. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 15597143. A parte Requerida no id. 15837357, 

impugnou o laudo pericial, requerendo esclarecimentos do expert. A 

Requerida apresentou contestação id. 15852210 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a ausência do laudo do IML. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência 

de prova da invalidez, discorreu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que 

o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Impugnação à contestação 

corroborada no id. 18632235. Certidão de intimação (id. 19599655) para 

as partes a especificar as provas que pretendem produzir. A parte Autora 

id. 19685232 requereu a produção de prova pericial com especialidade em 

ortopedia. A parte Requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestar, conforme certidão de decurso de prazo. Despacho de id. 

23211633, determinando ao expert a esclarecer ou complementar o laudo 

pericial. Laudo complementar no id. 26749857. A parte Autora no 

id.27681936 concorda com o exposto laudo pericial. A parte Requerida no 

id. 27847063, manifesta concordância com o laudo. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente consigno 

que o caso comporta julgamento antecipado uma vez que os documentos 

trazidos aos autos são suficientes para o deslinde da causa, 

aplicando-se, portanto, o disposto no art. 355 e 370 do Código de 

Processo Civil, não havendo necessidade de produção de outras provas, 

notadamente a realização de nova perícia por médico especialista em 

ortopedia, porque a parte Autora concordou com o laudo pericial juntado 

no id. 15597143 – (id.27681936). DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO. No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 
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invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 11334152) e Ficha de Atendimento 

(id. 11334182), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15597143 e complementar id. 26749857, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica ou funcional de um membros inferiores o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15597143 e complementar no id. 26749857), dá conta de que a 

parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramentoda verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JOSE DIVINO DA SILVA, a quantia de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/11/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037622-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA PJE nº 1037622-29.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA., devidamente qualificado 

nos autos, propôs AÇÃO DE COBRANÇA, em desfavor de NIVALDO DE 
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SOUZA LIMA JUNIOR – EPP.- JR CEREAIS, também qualificada nos autos, 

aduzindo ser credor do Requerido da importância de R$ 15.249,33 (quinze 

mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), 

representadas pelas notas fiscais de n. 451.025, 451.035 e 451.054, 

proveniente da venda de materiais para construção, do qual o Requerido 

ficou responsabilizado de pagar a prestação da quantia devida, entretanto 

não o fez. Ressalta que tentou solucionar o impasse de forma amigável 

junto ao Requerido, porém as suas tentativas restaram infrutíferas. 

Requereu ao final a procedência da ação, e a condenação do Requerido 

ao pagamento do débito acrescido dos encargos legais, totalizando a 

importância de R$ 15.249,33 (quinze mil duzentos e quarenta e nove reais 

e trinta e três centavos), e ao pagamento dos honorários advocatícios nos 

parâmetros previstos no art. 85 § 2° do CPC. Despacho inicial no id. 

23005073. Correspondência devolvida no id. 25238376. A parte 

Requerente no id. 25689771, informando novo endereço da parte 

Requerida. Aviso de recebimento no id. 28003389. Juntada de procuração 

e substabelecimento no id. 28314945/28314951. Termo de Audiência de 

conciliação no id. 28451612 constatou-se a ausência da parte Requerida 

para o ato, pelo qual restou infrutífera a tentativa de conciliação. Juntada 

de correspondência devolvida no id. 28649855/28649885. A parte 

Requerente no id. 29374581, manifesta pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Citada para os termos da ação (id. 28003389), a 

Requerida deixou o prazo para apresentar contestação transcorrer in 

albis, conforme certidão id. 30523742. Vieram os autos conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO Inicialmente, importa 

consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, 

de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, II, do 

CPC, posto que desnecessária a produção de outras provas. A presente 

ação tem por objetivo a cobrança de valor pactuada em contrato, 

conforme demonstrativo de débito acostado com a exordial. A parte 

Requerida devidamente citada dos termos da presente deixou transcorrer 

“in albis” o prazo para apresentar contestação, razão pela qual, a 

decretação da revelia é medida de rigor. A par disso, observa-se que a 

inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se 

permite afirmar acerca da existência do crédito e do liame negocial 

existente entre as partes quanto à obrigação ali estampada. Portanto, 

considerando que não restou afastada a higidez dos documentos 

apresentados, tampouco justificativa no sentido de elidir sua obrigação de 

saldar o débito perante a parte Autora, impõe-se a procedência da ação. 

No que concerne aos juros de mora, devem ser contados a partir do 

vencimento de cada mensalidade, pois se trata de obrigação a termo, de 

modo que a simples inadimplência na respectiva data de vencimento faz 

configurar a mora do devedor, sujeitando-o desde logo aos juros (artigos 

394 e 395 do Código Civil). Registro que por se tratar de atuação de ofício, 

como decorrência da norma do artigo 322 do CPC, a retificação se impõe. 

De igual forma, quanto à correção monetária, também incide a partir do 

vencimento de cada mensalidade, por ser mera atualização da moeda, 

sem representar acréscimo. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 344 

do CPC, DECRETO a REVELIA da parte ré e com fulcro nos artigos 355, II 

c/c 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA para 

CONDENAR a parte Requerida NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR – EPP. – 

JR CEREAIS, ao pagamento do valor das notas fiscais relacionadas na 

inicial no importe de R$ 15.249,33 (quinze mil, duzentos e quarenta e nove 

reais e trinta e três centavos), acrescido de correção monetária (INPC) e 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da mensalidade. 

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

do valor da condenação, traçada no art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, intime-se a parte Autora para promover o cumprimento da 

sentença, observando os parâmetros estabelecidos na sentença e os 

requisitos insculpidos no artigo 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003816-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IASMIM KAROLINE BATISTA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003816-03.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044774-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LEMES OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044774-31.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042786-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARIA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042786-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042786-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MARIA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042786-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 20 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044503-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIELI TURCATTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 159 de 877



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044503-22.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009009-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OBSERVATORIO N BAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VIA LACTEA - CAMINHO, LUZ E VIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS PODEROSO DE SOUZA OAB - SP230402 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009009-96.2019.8.11.0041 Vistos. Expeça-se 

alvará como requerido. Após, diante do cumprimento do acordo, 

arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047180-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LOPES HOLANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047180-25.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046303-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOUVANE ASTROGILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046303-85.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1048442-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048442-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045111-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. F. D. M. (AUTOR(A))

MARLEIDE DE JESUS SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045111-20.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044418-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORVACI BUQUIGARE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044418-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044525-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON CAVALCANTE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044525-80.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1045146-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE ALMEIDA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045146-77.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031996-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLANI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031996-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029798-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029798-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006820-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRISON COSTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

BRASIL ADMINISTRACAO DE PROGRAMA EDUCACIONAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA OAB - BA14144 (ADVOGADO(A))

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006820-48.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

os réus para se manifestarem sobre o pedido de desistência, em cinco 

dias. Cuiabá/MT, 22 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028582-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORADES CELIA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028582-23.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de recurso de apelação interposto da sentença que indeferiu a petição 

inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Recebo a 

apelação, observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 

do Código de Processo Civil. Em que pese as razões recursais, não 

constatei o desacerto da decisão, razão pela qual deixo de exercer o juízo 

de retratação (art. 485, §7º do CPC). Cite-se a parte ré para que 

apresente contrarrazões. Após o prazo, com ou sem resposta, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012701-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI CAROLINE PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012701-40.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006202-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON RODRIGUES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006202-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

do requerido para manifestar acerca do pedido de desistência da ação (Id 

nº 29918750) Cuiabá, 23 de março de 2020. GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033955-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 161 de 877



Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033955-35.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033955-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033955-35.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046815-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046815-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046815-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046815-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046887-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENEFFER CRISTOFAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046887-55.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046887-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENEFFER CRISTOFAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046887-55.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046629-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ GOMES BRESSAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046629-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046143-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENUIR SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046143-60.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042029-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE ALMEIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042029-78.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047133-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047133-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035563-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035563-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044783-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOSIMAR DE ALMEIDA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044783-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044783-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOSIMAR DE ALMEIDA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044783-90.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047962-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047962-32.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046381-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046381-79.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044070-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1044070-18.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046660-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DE SOUSA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1046660-65.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030556-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BRUNIERA PERES FERNANDES OAB - SP328025 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030556-95.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041935-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENSYANNE JESSICA RODRIGUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041935-33.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024502-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024502-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001741-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001741-45.2018.8.11.0002 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001741-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR ANTUNES DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001741-45.2018.8.11.0002 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes para apresentarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine( dias. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037046-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037046-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035759-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAURINA DA COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 164 de 877



CUIABÁ Processo n. 1035759-38.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043270-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043270-24.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052147-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1052147-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060708-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB - MT27370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1060708-29.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de parcelamento das custas e taxas iniciais formulado pelo autor, 

que deverão ser pagas em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas. 

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da primeira 

parcela. Decorrido o prazo, e não tendo as autoras informado o 

pagamento da 1ª parcela, certifique-se e façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043901-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043901-65.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, 

manutenção indevida de dados e com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Jefferson Luis da Silva em desfavor de Banco Finasa S.A, 

em que o autor requer seja determinado ao réu, em sede de tutela de 

urgência, que efetue a baixa do gravame existente no veículo objeto do 

contrato firmado entre as partes. O autor narra que a baixa pretendida 

deveria ter sido efetuada no prazo de 60 (sessenta dias) do levantamento 

do depósito judicial em favor do réu nos autos de número 2439/2008 – 

Código 322060, que tramitou perante da Terceira Vara Especializada de 

Direito Bancário da Capital, conforme acordo pactuado e homologado por 

àquele juízo (ID17097506). Contudo, até o ajuizamento da demanda, não 

houve o cumprimento do acordo. Em que pese o pleito autoral, da narrativa 

dos fatos, vislumbro a ocorrência de descumprimento de acordo 

homologado por sentença, sendo certo que o autor possui título executivo 

judicial (artigo 515, inciso II do CPC), o qual, para seu cumprimento, 

deve-se observar o que dispõe o Título II do Código de Processo Civil de 

2015. Assim, a fim de resguardar o princípio da não surpresa (artigo 9º e 

10 do CPC/2015), determino que seja o autor intimado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste, sobre a possível inadequação da via 

eleita. Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005847-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROCHA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005847-93.2019.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a parte 

autora para se manifestar sobre a petição de ID 21999612, em cinco dias. 

Após voltem-me os autos conclusos. Cuiabá-MT 23 de março de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006621-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006621-89.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 23 de 

março de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013275-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA AMORIM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 165 de 877



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR AMORIM (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013275-92.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à autora. Colha-se parecer do Ministério 

Público. Após, volte-me os autos conclusos para apreciar o pedido de 

tutela de urgência. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005847-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROCHA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo 

decisão judicial, designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 

28/06/2019 Hora: 10:24 , a ser realizada na Central de Conciliação do 

Fórum da Capital-CEJUSC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010212-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN SIMONE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010212-30.2018.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de restituição c/c danos morais c/c tutela de urgência proposta por 

Ellen Dimone Moraes contra Águas Cuiabá, em que a autora requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar à ré que promova a 

exclusão das restrições lançadas em seu nome, bem como para que seja 

restabelecido o fornecimento de água em seu imóvel. Em síntese, narra a 

autora que é consumidora dos serviços prestados pela ré, no entanto, 

desde o ano de 2015 tem enfrentado impasses com a concessionária, eis 

que após solicitar a instalação de hidrômetros em seu imóvel, passou a 

ser cobrada de forma indevida, sendo que a instalação solicitada não foi 

realizada. Informa que mesmo reconhecendo que o erro nas cobranças 

provinha da ré, a fim de tentar solucionar o problema realizou o 

parcelamento das cobranças injustificadas. Sustenta que em que pese a 

tentativa de solução pela via administrativa, as cobranças indevidas 

permaneceram, sendo que a partir do mês de janeiro de 2016 deixou de 

adimplir os débitos e formalizou reclamação junto ao PROCON, porém, sem 

sucesso na resolução. Aduz que em dezembro de 2016 a ré efetuou a 

suspensão dos serviços e promoveu a negativação de seu nome de 

forma indevida. Intimada, a autora promoveu a emenda da inicial (ID 

18739404). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda à inicial bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à autora, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A pretensão 

da autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência 

em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. 

(...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível 

esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer 

novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável 

no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.) Diante destas explanações, 

verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez 

que não há nos autos elementos suficientes que comprovem o perigo da 

demora. Conforme se verifica da narração fática, bem como dos 

documentos que instruem a inicial, as cobranças indevidas e corte no 

fornecimento de água se deram no ano de 2016. Ademais, a autora 

confessa estar inadimplente com as faturas de água desde dezembro de 

2016. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 

19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso 

permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004468-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RODRIGUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004468-83.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência 

proposta por Marilza Rodrigues da Silva em face de Raimundo dos Santos 

Lara, aduzindo, em síntese, que no período de 05/05/2013 a 12/05/2014, 

foi locatária do réu, oportunidade em que, mediante contrato, realizou a 

transferência da titularidade das contas de energia e água para seu nome. 

Narra que findo o contrato, entregou as chaves do imóvel ao réu, sem 
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deixar qualquer débito pendente e que restou pactuado, verbalmente, que 

o réu promoveria as alterações da titularidade junto as concessionárias, 

tão logo o imóvel fosse locado novamente. Entretanto, afirma que no mês 

de setembro/2019 tomou conhecimento da inserção do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito Serasa, e que a origem da dívida é o não 

pagamento de contas de água, junto a Águas Cuiabá S/A, matricula n. 

21145-1, no valor de R$ 2.027,61, de 16/03/2018 a 17/12/2018, período em 

que não mais locava o imóvel do réu. Assevera, ainda, que referida 

negativação a impediu de participar do feirão da casa própria, em adquirir 

um imóvel, visto que ao simular a aquisição constatou a existência da 

dívida no Serasa. Requer o deferimento da tutela de urgência para 

determinar ao réu que promova, no prazo de 10 dias, a transferência da 

matricula n. 21145-1, bem como pague a dívida existente junto a Aguas de 

Cuiabá S/A, sob pena de multa diária. Determinada a emenda da petição 

inicial (ID 28803539), a autora recolheu as custas no ID 29160902. É o 

relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Sobre a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier 

comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o 

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a 

frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, para o 

deferimento da tutela pretendida pela autora deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. No caso dos autos, os 

documentos que instruem a exordial corroboram a narrativa da exordial, 

especificamente os contratos de locação, tanto o firmado com o réu (ID 

28794070), como aquele acostado no ID 28794083, na véspera do término 

do pacto entre as partes, em 07/04/2014. De igual modo, os extratos 

anexados nos ID 28794079, evidenciam que as faturas do período em que 

o imóvel esteve locado à autora, foram quitados no vencimento. Diante 

disso, restam demonstrados os requisitos da probabilidade do seu direito, 

assim como o perigo da demora, devendo o réu ser impelido a promover a 

transferência de titularidade da conta de água, junto a empresa Aguas de 

Cuiabá S/A para seu nome ou de quem for de direito, bem como efetuar o 

pagamento da dívida que originou a inserção do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. Com estas considerações, defiro 

parcialmente o pedido da tutela de urgência, para determinar ao réu que 

providencie, no prazo de 10 dias, a transferência de titularidade da conta 

de água, matricula n. 21145-1, junto a empresa Aguas de Cuiabá S/A para 

seu nome ou de quem for de direito. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Por fim, deverá o autor promover o recolhimento das demais 

parcelas das custas processuais, sob pena do indeferimento da petição 

inicial. Cuiabá, 20 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045892-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045892-42.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 
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SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Intimado, o autor não colacionou 

nenhum documento que comprove que o valor por ele percebido é 

insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Intime-se o autor para recolhimento das 

custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005031-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LIBANIA CONCEICAO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005031-77.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar c/c 

indenização por danos morais proposta pelo Selma Libiana Conceição de 

Assis contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, em que 

autora pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar à ré 

que restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a sua unidade 

consumidora, bem como para que suspenda a cobrança no valor de R$ 

1.482,60 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Em 

síntese narra a autora que recebeu uma carta encaminhada pela ré 

informando que foi realizada inspeção em sua unidade consumidora, 

sendo constatada uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao 

correto, gerando consumo a se recuperar, ensejando a cobrança no valor 

total de R$ 1.482,60. Informa que no dia 06/02/2020 a ré efetuou o corte 

no fornecimento do serviço. Contudo, discorda da cobrança imputada, eis 

que não deu causa a qualquer irregularidade e tampouco acompanhou o 

procedimento adota pela ré. Intimada, promoveu a emenda da inicial (ID 

29436486). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda à inicial e concedo à autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A pretensão da autora diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

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

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$ 1.482,60, pendente de 

pagamento é pretérita, já que diz respeito à recuperação de consumo não 

faturado, e, segundo o autor, não condiz com a realidade, discordando do 

valor da mesma. Desta forma, a ré não pode fundamentar a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica na referida UC. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA – COBRANÇA DE 

DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO.A 

suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o 

débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço 

essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os 

manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor.A 

interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é 

admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo.Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça 

consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Registro que a medida é 

reversível a qualquer tempo. Posto isto e, presentes os requisitos 

autorizadores, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos 

do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que 

a restabeleça fornecimento de energia elétrica para a unidade 

consumidora da autora, em razão da fatura discutida nos autos. Intime-se 

a ré para cumprimento da liminar concedida em 24 horas, sob pena de 

multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso de 

descumprimento. Em que pese a vedação do artigo 5º da Portaria-Conjunta 

N. 249, de 18 de Março de 2020, esta medida é urgente e deve ser 

cumprida por oficial plantonista. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso 

permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006621-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006621-89.2020.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência 

proposta por Cleiton do Nascimento Silva contra a ENERGISA Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Em síntese sustenta o autor que está sendo 
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cobrado indevidamente pela concessionária ré, eis que, desde o mês de 

outubro de 2019 vêm sendo emitidas faturas em valores exorbitantes que 

não condizem com a realidade, quais sejam: R$ 791,69 – outubro/2019; R$ 

730,43 – novembro/2019; R$ 791,04 – dezembro/2019. Informa que 

efetuou o pagamento das faturas relativas aos meses de outubro e 

novembro de 2019, contudo, em razão de discordar do súbito aumento, 

não quitou a fatura do mês de dezembro de 2019 e formalizou reclamação 

perante o PROCON, porém, não obteve êxito em solucionar o impasse. 

Diante disso, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar 

à ré que suspenda a fatura relativa ao mês de dezembro/2019, realize o 

refaturamento das cobranças emitidas em outubro, novembro e dezembro 

de 2019 e promova o reembolso dos valores a maior pago. Requer que a 

ré se abstenha de emitir faturas acima da sua média de consumo habitual 

(231 KWH a 288 KWH), bem como de promover a negativação de seu 

nome em razão dos débitos discutidos. A decisão de ID 292329453 

indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Intimado, o autor 

comprovou o recolhimento das custas judiciais (ID 30045527). Requereu o 

aditamento da inicial, incluindo em seu pedido de tutela de urgência a 

suspensão da fatura com vencimento para o dia 13/02/2020, eis que veio 

em quantia exorbitante (ID 30528307). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Defiro a emenda à inicial, sendo com relação ao 

aditamento dos pedidos, desnecessária a anuência da ré, eis que sequer 

foi citada. A tutela pretendida pelo autor é regulada pelo art. 294 do 

CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com sistemática processual, diz respeito à concessão da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que, segundo o autor, 

não são exigíveis as faturas emitidas a partir do mês de outubro de 2019, 

eis que o aumento registrado é injustificado. O autor pode discutir em juízo 

as faturas em questão que, segundo ele, não refletem a realidade de seu 

consumo, máxime se depositar em juízo o valor incontroverso. O perigo de 

dano é evidente, haja vista que a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em seu imóvel lhe causa diversos transtornos, eis que se trata de 

um serviço de cunho essencial. Insta consignar, ainda, que o serviço de 

fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e deve ser 

prestado pelas concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, 

nos termos do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Assim, oportunizo ao autor 

que consigne em juízo em parcela única a quantia incontroversa referente 

ao consumo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada mês que 

se pretende a suspensão, posto que, conforme consta nas cópias das 

faturas relativas aos meses anteriores aos aumentos discutidos, a 

Unidade Consumidora de titularidade do autor possuía uma média de 

consumo equivalente ao valor acima mencionado. No que se refere ao 

pedido para que a ré se abstenha de realizar cobranças acima da média 

habitualmente consumida (231 KWH/288 KWH), não ha como este juízo 

presumir que não haverá consumo superior. Quanto ao pedido de 

refaturamento e reembolso das faturas cobradas em valores exorbitantes, 

não há como acolher a sua pretensão, eis que o pedido só poderá ser 

apreciado após a fase instrutória, ou seja, junto ao mérito. No que tange 

ao requerimento de abstenção de inclusão do nome do autor dos órgãos 

de restrição creditícia, o perigo de dano é evidente, haja vista que a 

negativação do nome das pessoas de forma indevida geram abalo 

financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem. Registro que a 

medida é reversível a qualquer tempo, sendo que o deferimento da tutela 

será condicionada à consignação do valor incontroverso das faturas 

discutidas. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e determino que a ré suspenda as cobranças 

discutidas nos autos e se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica para a unidade consumidora do autor em razão dos 

débitos discutidos. CONDICIONO, todavia, o cumprimento da liminar 

concedida ao depósito judicial da quantia incontroversa para os meses 

das faturas em aberto. Efetuado depósito do valor incontroverso, intime-se 

a ré para cumprimento da liminar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia 

de descumprimento. Em que pese a vedação do artigo 5º da 

Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março de 2020, esta medida é urgente 

e deve ser cumprida por oficial plantonista. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010137-20.2020.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010137-20.2020.8.11.0041 Decisão Sandra 

Espindula dos Santos propôs ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela de 

urgência em desfavor da Telefônica Brasil S.A, em que a autora requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar à ré que efetue a 

exclusão da restrição creditícia lançada em seu nome. Em síntese narra a 

autora que teve crédito negado ao tentar adquirir produtos da Loja Havan, 

eis que em seu nome constava restrição creditícia lançada pela ré, 

referente à dívida no valor de R$ 165,26 (cento e sessenta e cinco reais e 

vinte e seus centavos). Afirma que desconhece a dívida, razão pela qual 

a cobrança é indevida. Intimada, a autora emendou a inicial (ID 30416486). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Concedo à autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. A pretensão da autora diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Nesta análise de cognição sumária, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que presentes 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” In casu, a autora afirma que não possui débito 

perante a ré, razão pela qual é indevida a negativação lançada em 

26/01/2019. Assim, estando o débito judicialmente discutido em sua 

integralidade, merece acolhimento a pretensão para determinar que a ré 

exclua a negativação de seu nome. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – 

PROTESTO – EXCLUSÃO DE NOME DO BANCO DE DADOS SERASA/SPC 

– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Estando em discussão a 

existência do débito em sua integralidade não se pode exigir da parte 

autora, ora agravante, a produção de prova negativa, merecendo amparo 

a sua pretensão, de ter seu nome excluído dos bancos de dados.” (AI 

131450/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016) Importante registrar que a medida é reversível a qualquer 

tempo. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida 

para determinar que a ré promova a exclusão da negativação em nome da 

autora em razão do débito discutido, até o deslinde da demanda. 

Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º 

do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Em que pese a vedação do artigo 5º da 

Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março de 2020, esta medida é urgente 

e deve ser cumprida. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 

– Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso 

permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009896-46.2020.8.11.0041 Decisão Sandra 

Espindula dos Santos propôs ação de responsabilidade civil c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência em 

desfavor da TIM Celular S.A, em que a autora requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar à ré que restabeleça o plano telefônico 

denominado Beta Mensal, bem como a linha utilizada, devendo restituir o 

valor de R$ 60,00 (sessenta reais) creditado. Em síntese, narra a autora 

que é titular da linha telefônica n. (65) 98144-9252, cadastrada no plano 

Beta Mensal, em que não é gerada fatura, sendo que mensalmente efetua 

recarga no valor de R$ 55,00 para obter 10 GB de internet e 600 minutos 

de ligação para qualquer operadora. Informa que utiliza a linha como 

ferramenta de trabalho para contatar seus clientes. Relata que em 

20/12/2019 inseriu créditos na linha no valor de R$ 60,00, contudo, não 

recebeu os 10 GB de internet, tampouco os minutos para ligação, sendo 

que, sem que houvesse autorização prévia, migrou o plano anterior para 

um plano pós pago, vindo a gerar faturas. Afirma que atualmente não 

consegue efetuar e nem receber ligações. Aduz que efetuou reclamações 

pela via administrativa, porém, sem êxito. Sustenta que, em resposta à 

reclamação efetuada no PROCON, a ré informou que houve erro ao 

promover a migração do plano, mas que o mesmo já havia sido cancelado 

e o valor seria restituído. Porém, não houve a referida restituição e 

restabelecimento da linha. Intimada, a autora emendou a inicial (ID 

30417435). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Concedo à 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. A pretensão da 

autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em 

caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Nesta análise de cognição sumária, verifica-se a possibilidade 

da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que 

presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo 

de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Nesse juízo de cognição verifico a 

possibilidade de se conceder o pleito antecipatório, eis que presente a 

probabilidade do direito autora. Conforme se vislumbra do documento de ID 

29882395 (FA n. 52-001.003.19-0075794) o Procon entrou em contato 

com a ré obtendo a informação da existência de erro na migração do 

plano, sendo que o anterior seria reativado. Contudo, como informa a 

autora na inicial, até a data do ajuizamento da demanda estava 

impossibilitada de utilizar sua linha. O perigo do dano é evidente, eis que, 

conforme narrado, a autora utiliza sua linha para fins profissionais. 

Importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto 

isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar 

à ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o plano 

BETA MENSAL à autora, bem como a linha de sua titularidade, promovendo 

o restituição da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de crédito, 

como constou na informação de ID 29882395. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 
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encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002148-60.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de reintegração de posse com pedido liminar inaudita altera pars 

cumulada com cobrança de multa contratual moratória proposta por 

Liquigás Distribuidora S/A em face de Lucinete Nonata da Cruz-ME, 

aduzindo, em síntese, que firmou Contrato de Fornecimento de Produtos, 

Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos com a ré, que se 

obrigou, conforme cláusula segunda, item 2.1, a adquirir, manter e 

comercializar no posto de revendedor Liquigás, exclusivamente o GLP 

fornecido pela Liquigás, durante o prazo de vigência do contrato. Relata 

entregou à ré, por meio de contrato, a título Cessão/Devolução, 120 

vasilhames tipo GLP P-13. Afirma, ainda, que desde 04/04/2019 a ré 

cessou as compras de GLP, causando ruptura no pacto, dando azo à 

rescisão. E, em que pese tenha notificado a ré acerca da rescisão, em 

15/10/2019, bem como para devolução do vasilhame, esta quedou-se 

inerte. Requer o deferimento da reintegração da posse dos 120 

vasilhames tipo GLP P-13. Determinada a emenda da petição inicial (ID 

28341721), a autora atendeu a ordem no ID 28768711. É o relatório. 

Decido. A autora pretende a reintegração dos 120 vasilhames tipo GLP 

P-13 que, por meio de contrato de fornecimento de produtos, cessão de 

equipamentos, uso de marca e outros pactos, firmado a titulo gratuito, 

transferiu a posse dos bens à ré. Restou pactuado que referidos bens 

deveriam ser devolvidos a qualquer tempo a pedido da autora, tendo esta 

notificado a ré para a devolução dos bens móveis, porém, sem 

atendimento. O contrato de cessão de equipamentos firmado entre as 

partes é a título gratuito, ou seja, transferência gratuita da posse, pelo 

prazo de 60 meses (item IV do preâmbulo), porém, pode ser rescindido a 

qualquer tempo, mediante notificação sobre tal pretensão (cláusula quinta 

(Id 28164588). A legislação processual, em seus arts. 560 e seguintes 

dispõe: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso 

de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor 

provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.” No contrato de cessão a posse é transmitida a título 

provisório, ou seja, a cessionária adquire a posse precária, devendo 

devolver o bem imediatamente ao cedente quando este o solicitar. 

Destarte, a autora não tem mais interesse na manutenção do contrato e 

sendo a ré devidamente notificada (Id 28164944), para devolução dos 

vasilhames e não o fazendo, tem-se, neste caso, a sua posse injusta, 

caracterizando, portanto, o esbulho possessório, o que autoriza a 

reintegração da autora na posse dos bens. O TJMT já decidiu em assunto 

análogo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR - CORREÇÃO ERRO 

MATERIAL – JULGAMENTO ANTERIOR – AUSENTE PRECLUSÃO – 

POSSIBILIDADE - MÉRITO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

CONTRATO DE COMODATO – MORTE DO COMODANTE - TRANSMISSÃO 

DE POSSE AOS HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.206 E 1.784 

DO CÓDIGO CIVIL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL NÃO 

DESOCUPADO - ESBULHO PRATICADO A MENOS DE ANO E DIA - 

REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/73 PRESENTES – MEDIDA LIMINAR 

CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 494, I, do CPC 

permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas 

correções de erros materiais da decisão, imprescindível no caso para 

viabilizar julgamento do RAI 151988/2015. 2. A posse transmite-se aos 

herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Aberta 

a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e 

testamentários. Inteligência dos artigo 1.206 e 1.784 do Código Civil. 3. 

Presentes os pressupostos do art. 927 do CPC/73, possível o deferimento 

da medida liminar de reintegração de posse do imóvel, haja vista que 

caracteriza esbulho a permanência dos comodatários no imóvel, quando 

expirado o prazo para sua restituição fixado na notificação, deixando a 

posse, a partir de então, de ser justa. (TJMT, AI 151988/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017). 

87833295 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

DEFERE PEDIDO DE LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO 

DE BENS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 

DESCRITAS NO ANEXO I. Notificação para devolução dos bens diante da 

rescisão do contrato de licenciamento de marca e distribuição de gás 

liquefeito de petróleo (glp). Esbulho caracterizado. Negado provimento ao 

recurso. (TJSP; AI 2201400-41.2017.8.26.0000; Ac. 11120677; 

Americana; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucila 

Toledo; Julg. 30/01/2018; DJESP 02/02/2018; Pág. 2115). Posto isto, 

DEFIRO reintegração de posse dos 120 vasilhames tipo GLP P-13 à autora. 

Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário 

(Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059970-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISTAZ REGISTROS E DOCUMENTOS (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059970-41.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de reparação c/c indenização por danos morais e materiais com 

pedido de nulidade de cláusulas contratuais abusivas ajuizada por Elias 

Vieira de Oliveira em face de MRV Engenharia e Participações e Vistaz 

Registros e Documentos, objetivando, liminarmente, o deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita, bem como a inversão do ônus da prova. 

Determinada a emenda da petição inicial (ID 27490104), o autor atendeu a 

ordem no ID 28703092. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição 
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inicial e concedo os benefícios da justiça gratuita ao autor. Considerando a 

hipossuficiência do autor em relação à ré, defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, CDC). Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação 

(caso permaneça a situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além disso, a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008757-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA ROGERIO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008757-59.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais 

com pedido de tutela de urgência proposta por Cassia Regina Rogério 

Pinto em face de Marcio Zalen Vieira & Cia Ltda., aduzindo, em síntese, 

que no dia 27/11/2019 comprou do réu um veículo modelo Chevrolet Spin, 

2015/2016, placa QBY-8107, pelo valor de R$ 45.000,00. Relata que no dia 

seguinte, 28/11/2019, após a realização de uma vistoria juntamente com 

funcionários do réu, constatou que o veículo estava com algumas 

anomalias, sendo combinado o dia 03/12/2019 para colocação somente 

das lâmpadas. Sustenta que nesse período em que permaneceu com o 

veículo (28/11 a 03/12), percebeu outros vícios, relatando os mesmos aos 

funcionários do réu. Assevera que no dia marcado foi instalado apenas o 

farol de neblina e que poucas horas depois de pegar o veículo, apareceu 

uma mensagem no computador de bordo, desta vez, problemas no motor. 

Descreve as providências tomadas e que mesmo após a entrega do 

veículo permanecia a mensagem do defeito, sendo o réu contatado 

novamente. Narra que apesar de todo o desconforto vivenciado, no dia 

20/12/2019 o veículo perdeu a força e mesmo acelerando não saia do 

lugar, ainda que mudasse os comandos. Depois de algum tempo o 

automóvel “ganhou força” novamente. Alega que depois de tantos 

transtornos se reuniu com o réu, ficando combinado que o veículo seria 

substituído por outro, no prazo de 10 dias. Porém, passados mais de um 

mês, o réu não conseguiu apresentar um veículo com os mesmos 

parâmetros da Spin. Por fim, informa que decorrido esse prazo, notificou 

novamente o réu comunicando sua pretensão no distrato, colocando a 

disposição o veículo para devolução, mas o mesmo não atendeu a sua 

solicitação. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao 

réu que disponibilize, no prazo de 24 horas, um veículo reserva, da mesma 

espécie ou de qualidade superior, para utilização até o deslinde final da 

lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Determinada a emenda da 

petição inicial (ID 29678819), a autora atendeu a ordem no ID 29708272. É 

o relatório. Decido. Defiro a emenda da petição inicial e concedo os 

benefícios da justiça gratuita à autora. A tutela almejada pela autora é 

regulada pelo art. 294 do CPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a autora almeja 

a concessão liminar da tutela de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil 

reparação. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC. 

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Infere-se dos autos que 

a autora adquiriu o veículo da marca Chevrolet Spin, 2015/2016 e que 

ainda na vistoria constatou que o veículo apresentava alguns defeitos e, 

mesmo levado para conserto, estes não foram reparados. Não obstante a 

relevância dos fatos narrados na exordial, o indeferimento da tutela de 

urgência, nesta fase de cognição sumária, é medida que se impõe. Embora 

alegado, ausente o pressuposto da probabilidade do seu direito e prejuízo 

da demora, eis que não há nos autos sequer um documento corroborando 

os vícios descritos, sendo necessário, portanto, a dilação probatória. Com 

estas considerações e fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Diante 

da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência 

de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se 

sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) para 

oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006738-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINE LUCIANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1006738-80.2020.8.11.0041 Vistos Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT em que a autora, antes da citação do réu, 

formulou pedido de desistência. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, 

todavia, fica a exigibilidade suspensa, eis que beneficiário da justiça 

gratuita. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001545-84.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN ARAUJO BORBA REGINATO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1001545-84.2020.8.11.0041 Vistos Trata-se de ação monitória em 

que a autora formulou pedido de desistência antes da citação do réu. 

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013344-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARTINS GALVAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013344-61.2019.8.11.0041 Vistos e etc. NEUSA 

MARTINS GALVAO RODRIGUES formulou pedido de tutela cautelar em 

desfavor de UNIMED CUIABA. Intimada para apresentara documento 

essencial à prestação da tutela jurisdicional, a autora permaneceu inerte. É 

o relatório. Decido. A autora não está devidamente representada nos 

autos e deixou de apresentar a negativa de tratamento, como determinado 

pelo Juízo. O art. 103 do Código de Processo Civil determina que as partes 

sejam representadas em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB 

e, verificado o vicio, a extinção se impõe. Além disso, a autora, intimada, 

deixou de apresentar documento essencial à apreciação dos fato 

narrados na exordial. Com estes fundamentos, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV c/c 321 do CPC. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013344-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARTINS GALVAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013344-61.2019.8.11.0041 Vistos e etc. NEUSA 

MARTINS GALVAO RODRIGUES formulou pedido de tutela cautelar em 

desfavor de UNIMED CUIABA. Intimada para apresentara documento 

essencial à prestação da tutela jurisdicional, a autora permaneceu inerte. É 

o relatório. Decido. A autora não está devidamente representada nos 

autos e deixou de apresentar a negativa de tratamento, como determinado 

pelo Juízo. O art. 103 do Código de Processo Civil determina que as partes 

sejam representadas em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB 

e, verificado o vicio, a extinção se impõe. Além disso, a autora, intimada, 

deixou de apresentar documento essencial à apreciação dos fato 

narrados na exordial. Com estes fundamentos, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IV c/c 321 do CPC. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019713-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER BORGES CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIZAMA PEREIRA BORGES OAB - 535.658.001-00 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019713-76.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer proposta por ABNER BORGES CAMPOS DE 

OLIVEIRAem desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As 

partes resolveram transacionar entre si, conforme termo de ID 27318825. 

Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão 

devidamente representadas e seus advogados têm poderes para transigir. 

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários 

na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018518-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITA TEREZINHA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1018518-85.2018.8.11.0041. Vistos Trata-se de ação 

de obrigação de fazer em que a autora, na audiência de conciliação, 

formulou pedido de desistência da ação, tendo a ré manifestado sua 

concordância. Com essas considerações, com fundamento no art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Todavia, fica a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária 

que lhe foi deferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007689-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA TATIANE REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1007689-79.2017.8.11.0041 Vistos Trata-se de ação de 

obrigação de fazer em que a autora, antes da citação do réu, 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pela 
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autora, todavia, como é beneficiária da justiça gratuita, fica a exigibilidade 

suspensa. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006602-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALI MOHAMAD HAMMOUD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASSER KALIL FERRI FARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA OAB - MT17650/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1006602-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ALI 

MOHAMAD HAMMOUD EXECUTADO: YASSER KALIL FERRI FARES Vistos 

A parte exequente postulou a desistência da ação. Na hipótese dos autos, 

o executado, intimado, não se opôs ao pedido de extinção Com essas 

considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

exequente nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor da causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015920-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MICHELE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1015920-27.2019.8.11.0041 SENTENÇA A parte autora 

postulou a desistência da ação. Na hipótese dos autos, verifica-se que a 

ré já apresentou contestação, sendo imprescindível, portanto, a sua 

concordância, conforme o § 4º do art. 485 do CPC. Intimada para se 

manifestar quanto ao pedido, o ré deixou transcorrer "in albis", conforme 

certidão (ID. 29146207). Com essas considerações, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Custas pela autora, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Todavia, fica a 

exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária deferida. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022645-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS OAB - 482.335.871-68 

(REPRESENTANTE)

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA OAB - 970.587.778-53 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1022645-66.2018.8.11.0041 SENTENÇA A exequente 

manifestou-se pela desistência da presente ação antes da citação do 

executado(ID. 28613491). Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 

485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Custas pelo exequente. Sem 

honorários advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060341-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METAL DESIGN COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060341-05.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória proposta por METAL DESIGN COMERCIO LTDA contra 

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA . Intimada para recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não 

atendeu ao chamado judicial. (ID 30342980 ) Diante da ausência de 

recolhimento das custas e despejas judiciais, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a 

ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007973-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CARMACI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT,20/03/2020 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007952-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043699-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VERISSIMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035338-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA QUEZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001915-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043019-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI ERIK DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT,20/03/2020 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1043764-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMAEL HENRIQUE NEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PROCESSO n. 1043764-83.2018.8.11.0041 POLO ATIVO:SAMAEL 

HENRIQUE NEVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY 

NORBERTO DA SILVA, PATRICK SHARON DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do autor: Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias. 21 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042600-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ADESTRO OAB - SP374580 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 1042600-49.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Pagamento]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 21476, - DE 17282 AO FIM - LADO PAR, VILA ALMEIDA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04795-000 POLO PASSIVO: Nome: HOSPITAL JARDIM 

CUIABA LTDA - ME Endereço: AVENIDA DAS FLORES, 843, JARDIM 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-172 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para proceder o pagamento da diligência do 

mandado de citação já expedido.. CUIABÁ, 21 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1043766-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACOES MC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E EMBALAGENS 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SPENGLER OAB - SC30259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDRIYA PRODUTORA E COMERCIO EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1043766-19.2019.8.11.0041 

ORGANIZACOES MC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E EMBALAGENS 

LTDA - EPP INDRIYA PRODUTORA E COMERCIO EIRELI - ME ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora a efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, observando-se a Portaria nº 

016/2017-DF (tabela de diligências), no prazo de 05 (cinco) dias, 

viabilizando, assim, o cumprimento da decisão judicial. Cuiabá-MT, 21 de 

março de 2020 (assinado digitalmente) Servidor(a) Autorizado pela CNGC
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042430-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1042430-77.2019.8.11.0041 MIRIAN 

AUTO POSTO LTDA JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora a efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, observando-se a Portaria nº 

016/2017-DF (tabela de diligências), no prazo de 05 (cinco) dias, 

viabilizando, assim, o cumprimento da decisão judicial. Cuiabá-MT, 21 de 

março de 2020 (assinado digitalmente) Servidor(a) Autorizado pela CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009292-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017042-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO VIANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1017042-46.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOVENTINO VIANA SANTOS REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos etc. Considerando que houve 

interposição de agravo de instrumento pela parte autora face a decisão 

que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso proveu o recurso, recebo a presente demanda pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 05/12/2017 às 09h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013687-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIRANDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013687-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PEDRO MIRANDA DA COSTA EXECUTADO: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE Visto. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Determino 

a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo 

da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, 

também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do 

CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007797-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

ALAN LONGO TORRES OAB - MT13922-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA UZE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0007797-04.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME, ANDRE BASSITT 

BARREIROS DE CARVALHO EXECUTADO: PAPELARIA UZE LTDA - EPP 

Visto etc. Antes da análise do pedido de penhora da verba salarial, 

intime-se a parte executada a fim de se manifestar quanto ao petitório de 

Id. 28662699/28662700, referente ao pedido de penhora dos rendimentos, 

bem como para que indique meios de como pretende saldar o débito no 

prazo de 15 dias. Após, volvam os autos conclusos. Intime-se Cuiabá-MT, 

17 de março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017470-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1017470-28.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JUDINEIA PEREIRA DE AMORIM SILVA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA LTDA - ME Vistos etc. Recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 
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Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22/08/2017 às 09h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017960-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR DAL BOSCO (EXECUTADO)

JOSEMAR COCATTO (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO (EXECUTADO)

PEDRO COCATTO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017960-50.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. EXECUTADO: PEDRO COCATTO 

FILHO, JOSEMAR COCATTO, MARIA DE FATIMA PRETE COCATTO, 

DILMAR DAL BOSCO Vistos etc. Cumpra-se o despacho retro. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032227-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA OAB - MT18333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Certifico que cadastrei os advogados da 

requerida conforme solicitado. Certifico mais que o PJE permite que os 

próprios advogados se cadastrem no sistema e retirem seus cadastros 

caso desejem, (com acesso com o token), permitindo regularização 

imediata e agilidade no trâmite processual, conforme princípio da 

colaboração. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte 

exequente manifestar sobre o peticionado pela parte executada, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 23/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0052150-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA OAB - MT16543-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT, 23/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022800-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ELY DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO 

GROSSO URR/MT (REU)

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022800-40.2016.8.11.0041 AUTOR: CARLOS ELY 

DE ALMEIDA RÉU: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE 

DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora, para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 2 de 

agosto de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002607-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO OSMARI (EXEQUENTE)

ODETE FRIDER ROSA (EXEQUENTE)

ELCI DE BRIDA (EXEQUENTE)

MARCELINO BORSATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0002607-60.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELCI DE BRIDA, MARCELINO BORSATTI, ODETE FRIDER ROSA, SAVIO 

OSMARI EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Às fls. 226/229, foi rejeitada a impugnação 

ao cumprimento de sentença. Interposto Agravo de Instrumento n. 

131975/2015 pelo executado, foi determinado pelo E. Tribunal de Justiça à 

exclusão da atualização monetária incidentes após a data do depósito 

judicial. Elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial às fls. 317/332, a 

exequente manifestou concordância com o valor apresentado, enquanto a 

executada manifestou nova discordância. É o relatório. Decido. Não 

obstante a discordância da executada quanto aos parâmetros do cálculo 

utilizado pela Contadoria do Juízo, essa controvérsia já se encontra 
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preclusa nos autos, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 

131975/2015, devolveu a este juízo singular a obrigatoriedade apenas da 

exclusão da atualização monetária incidentes após a data do depósito 

judicial. Desse modo, os parâmetros anteriormente fixado na decisão 

recorrida, não foram alterados em sede recursal, sendo descabida nova 

discussão nesse sentido, sob pena de perpetuação do processo. Posto 

isso, sem mais delongas, atento ao emanado pela Corte Superior, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 317/332-verso, ACOLHO a impugnação ao 

cumprimento de sentença tão somente para reconhecer o excesso de 

execução, ficando prejudicada a análise dos demais pedidos, pelas 

razões fundamentadas. DETERMINO a liberação em favor do exequente da 

quantia de R$ 21.754,20, com seus acréscimos legais, para conta a 

indicada, bem como a restituição à parte executada do valor 

remanescente, também com seus acréscimos legais, mediante a 

expedição de alvará, na forma estabelecida na CNGC. Expeça-se o 

necessário para vinculação do valor depositado a este processo, e os 

competentes alvarás de liberação. Resolvidas às questões trazidas a baila 

e capazes de influir no julgamento, DECLARO liquidado o débito, e via de 

consequência, JULGO EXTINTA a execução de sentença, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, determinando o ARQUIVAMENTO 

com as baixas de estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, 

expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0002607-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO OSMARI (EXEQUENTE)

ODETE FRIDER ROSA (EXEQUENTE)

ELCI DE BRIDA (EXEQUENTE)

MARCELINO BORSATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte executada para indicar os dados bancários completos para a 

expedição de alvará eletrônico, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 

23/03/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035229-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo para a parte Exequente se manifestar 

sobre o despacho de ID n. 19728114. Assim, INTIMO a Exequente para dar 

o devido impulsionamento ao feito, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026286-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar quanto a Impugnação aos Embargos ID 

26141873 e 26141874. Cuiabá - MT, 23/03/2020 . Juliana Gonçalves de 

Melo Ribeiro da Silva Kido Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042861-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAESTA ACESSORIOS DE MODA EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

ADALZIRA BEZERRA GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELLE VELOSO PEREIRA OAB - MT26766/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER (EMBARGADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar quanto a Impugnação dos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá - MT, 23/03/2020. Juliana Gonçalves de 

Melo Ribeiro da Silva Kido Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042861-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAESTA ACESSORIOS DE MODA EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

ADALZIRA BEZERRA GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELLE VELOSO PEREIRA OAB - MT26766/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER (EMBARGADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar quanto a Impugnação dos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá - MT, 23/03/2020. Juliana Gonçalves de 

Melo Ribeiro da Silva Kido Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0059914-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSG COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(LITISCONSORTE)

IRENE MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo as partes para se manifestarem quanto ao Laudo 

Pericial apresentado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0059914-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSG COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(LITISCONSORTE)

IRENE MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo as partes para se manifestarem quanto ao Laudo 
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Pericial apresentado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061462-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1061462-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIA CRISTINA DE ALMEIDA - EIRELI - ME REU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido o pedido de justiça gratuita. 

Após, comparecem os autores, pleiteando custas ao final, que se 

equipara a justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a 

parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes da 

petição inicial, em razão do acolhimento da impugnação ao valor da causa, 

não o fez, apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda 

que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de 

decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto 

ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem 

suspende a contagem do prazo para interposição de recurso. Neste norte, 

já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração e do recolhimento de custas ao final do 

processo (equiparação a justiça gratuita já indeferida). Ademais, 

verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por 

este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das 

custas processuais complementares. Vejamos o que dita o artigo 321 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de 

Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 

pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 
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495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas complementares e do não 

atendimento de ordem emanada por este juízo, sendo evidente a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

honorários diante da ausência da angularização processual. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040656-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040656-12.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS REQUERIDO: 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se 

que o Egrégio Tribunal de Justiça concedeu os benefícios da justiça 

gratuita a parte autora, conforme se observa na decisão ID: 2637500, 

assim, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

07/07/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013299-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKO DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013299-23.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAIKO DA LUZ SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011531-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTON DE MELLO PARADA OAB - RJ061540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011531-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA REU: SEBASTIAO 

ANTONIO DA SILVA Vistos etc. Recolhidas as custas, recebo o presente 

feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 07/07/2020 às 08h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035958-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE SANTANA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035958-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZENAIDE SANTANA RONDON REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, 

distribuída por ZENAIDE SANTANA RONDON em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. As partes foram intimadas para especificar as 

provas que pretendem produzir, conforme se verifica no despacho 

proferido em ID: 19665733. A requerida manifestou o seu interesse na 

produção de prova pericial (ID: 21977896), e a requente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. Por meio deste, DEFIRO a pericia que foi 

pleiteada pela requerida, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL 

BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, 

na área de engenharia elétrica, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008986-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONITO EVANGELISTA FELIX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008986-19.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: ANTONITO EVANGELISTA FELIX Vistos etc. Cite–se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007148-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007148-41.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ HENRIQUE SENFF EXECUTADO: GERALDO MARTINS DA SILVA 

Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051371-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYRIAM THEREZA AUGUSTINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

CONSUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1051371-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MYRIAM THEREZA AUGUSTINHO DA SILVA REU: GAZIN COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, CONSUL COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020 às 12h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 
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CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012780-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS (REU)

JORGE JOSE NOGA JUNIOR (REU)

LEONARDO COSTA NICOLINO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012780-48.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MEIRE ALVES DA SILVA REU: LEONARDO COSTA NICOLINO, RAFAEL 

GOMES DE CAMPOS, JORGE JOSE NOGA JUNIOR Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Recebo o feito pelo 

procedimento comum. Com base no artigo 71 da Lei 10.741/03 e 1.048 do 

Novo Código de Processo Civil, CONCEDO a prioridade de tramitação à 

parte autora por ter mais de 60 (sessenta) anos de idade Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

07/07/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040362-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN SCHOLL OAB - PR45972 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040362-57.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA EMBARGADO: PACE 

PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à Execução apresentado por USIMAT DESTILARIA 

DE ALCOOL LTDA em desfavor de PACE PARTICIPAÇÃO E 

INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Inicialmente, insta consignar que os presentes embargos foram 

d i s t r i b u í d o s  p o r  d e p e n d ê n c i a  à  e x e c u ç ã o  d e  n º 

1040764-75.2018.811.0041. A embargante alega que a execução foi 

proposta após o falecimento de seu representante legal, e aduz que é 

inquestionável a irregularidade na representação processual no feito 

principal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao 

processo de execução. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 

do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do 

Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito 

suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente. Tem-se que os requisitos legais, no 

presente caso, não se encontram configurados, eis que a execução não 

se encontra devidamente garantida, nesse sentido a jurisprudência: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO 

ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a 

preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo ataca os 

fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao princípio da 

dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução a parte embargante deve requerer essa medida mediante a 

demonstração da relevância da fundamentação, bem como o grave dano 

de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser indeferida a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a parte 

embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a garantia, 

ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os requisitos 

previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. (AI 

41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). 

Destaquei. Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 

300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe 

efeito suspensivo. cite-se o embargado, na pessoa de seu procurador, 

para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, dia 08 de Outubro de 2019. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048245-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLE STEFANI FRANCO DE MOURA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048245-55.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

ARIELLE STEFANI FRANCO DE MOURA EMBARGADO: MRV ENGENHARIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Embargos à Execução apresentado por ARIELLE STEFANI 

FRANCO DE MOURA em desfavor de MRV ENGENHARIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A embargante alega que não 

conseguiu fazer um acordo com a embargada e por esta razão as 
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parcelas ficaram inadimplidas e ainda atualmente encontra-se 

desempregada e é custeada por sua genitora. Sustenta ainda que não 

possui bens necessários para garantir o juízo sem prejudicar a sua vida 

uma vez que o único bem em seu nome é o apartamento que reside o qual 

não pode ser objeto da ação por se tratar de bem de família. Por fim, 

pugna pela concessão de efeito suspensivo ao processo de execução. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. No tocante aos pedidos do 

embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao 

magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Tem-se que os 

requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, eis 

que a execução não se encontra devidamente garantida, nesse sentido a 

jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 

DO EFEITO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo 

ataca os fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao 

princípio da dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos à execução a parte embargante deve requerer essa medida 

mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o 

grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser 

indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

se a parte embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a 

garantia, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os 

requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. 

(AI 41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 

11/12/2017). Destaquei. Com essas considerações, observados os 

requisitos do artigo 300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução 

sem aplicar-lhe efeito suspensivo. cite-se o embargado, na pessoa de seu 

procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, dia 29 de outubro de 2019. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013423-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CAPOANI VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013423-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA CAPOANI VARGAS REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, c/c Danos 

Morais proposta por ANTONIA CAPOANI VARGAS em face de UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que é desde o ano de 2000 é 

beneficiária de plano de saúde contratado junto a ré, no mais, que é 

pessoa idosa e se encontra atualmente com as condições pulmonares 

muito debilitadas em decorrência de enrijecimento de uma válvula de seu 

coração, sendo tal condição denominada como “Esteanose Aórtica grave”, 

que em virtude disto, recebeu indicação médica para realização do 

procedimento de Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI). 

Acrescenta que, seu médico responsável formalizou junta a requerida a 

solicitação para a realização do procedimento supramencionado, contudo, 

obteve-se a negativa por parte da demandada, sob a alegação da 

ausência de previsão desta cirurgia no Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde da Agência Nacional de Saúde. Ante o exposto, pugna em sede 

de antecipação de tutela pela determinação de que a autorize a realização 

do procedimento cirúrgico de Implante de Válvula Aórtica Transcateter 

(TAVI), com a internação hospitalar pelo tempo necessário. Com a inicial 

juntou documentos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

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

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

resultado útil do processo. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Inicialmente, insta consignar que a 

relação jurídica existente entre as partes resta comprovada na presente 

sede de cognição, conforme “Carteirinha de Beneficiário da autor junto à 

requerida” anexado aos autos por meio do ID. 30564182. In casu, em 

decorrência de a autora se encontrar em estado atualmente com as 

condições pulmonares muito debilitadas em decorrência de enrijecimento 

de uma válvula de seu coração, sendo tal condição denominada como 

“Esteanose Aórtica grave”, foi atestado pelo médico especialista à 

necessidade de procedimento cirúrgico denominado de Implante de 

Válvula Aórtica Transcateter (TAVI), conforme solicitação do médico 

especialista constante ao ID. 30564189. Contudo, em que pese o 

requerimento médico, a ré apresentou negativa da cobertura do 

tratamento, ao argumento de que tal procedimento não consta no rol de 

cobertura obrigatória pelos planos de saúde (ID. 30564301). Neste 

sentido, foi consolidado pelo c. STJ por meio do REsp 1.349.647, o 

entendimento, no sentido de que, se o contrato de assistência e seguro de 

saúde celebrado entre as partes prevê a cobertura para a doença, "é 

abusiva a negativa da operadora do plano de saúde quanto aos 

procedimentos e as técnicas prescritos pelo médico que assiste o 

paciente”. No mais, acerca de casos análogos, já se posicionou a nossa 

jurisprudência pátria, vejamos: “SEGURO SAÚDE – Paciente diagnosticado 

com estenose aórtica calcificada grave – Prescrição de Implante 

Percutâneo de Válvula Aórtica - TAVI – Negativa de cobertura sob 

alegação de ausência de previsão no rol da ANS - Não excluindo o plano a 

doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e 

medicamentos necessários ao tratamento – Abusividade - Implante 

inerente ao ato cirúrgico - Julgados do STJ e aplicação da Súmula n. 102 

do TJSP – Recurso desprovido.”(TJ-SP - AC: 10068713520198260011 SP 

1006871-35.2019.8.26.0011, Relator: Alcides Leopoldo, Data de 

Julgamento: 25/05/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

21/02/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA, DE 81 

ANOS, COM DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE AÓRTICA GRAVE, 

OBJETIVANDO A COLOCAÇÃO DE IMPLANTE PERCUTÂNEO DE 

VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE 

URGÊNCIA DETERMINANDO QUE A RÉ AUTORIZE E CUSTEIE A 

REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE QUE NECESSITA A PARTE AUTORA, 

INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 

NECESSÁRIOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00. SOLIDARIEDADE ENTRE AS 

COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO QUE INTEGRAM O MESMO 
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CONGLOMERADO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO 

JUSTIFICA A RECUSA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TUTELA QUE DEVE 

SER MANTIDA POR FORÇA DO DANO INVERSO. VERBETE SUMULAR 59 

DO TJRJ. RECURSO DESPROVIDO.”(TJ-RJ - AI: 00401886920198190000, 

Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

29/01/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - IMPLANTE PERCUTÂNEO DA 

VÁLVULA AÓRTICA (TAVI) - NEGATIVA DE COBERTURA DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO - ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - 

COBERTURAS MÍNIMAS - CUSTEIO DO TRATAMENTO - 

OBRIGATORIEDADE - MULTA DIÁRIA - CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DO AGRAVO. O rol de 

procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) não é 

taxativo, haja vista que prevê apenas os procedimentos mínimos a serem 

cobertos pelas operadoras de plano de saúde. É devida a cobertura do 

procedimento indicado pelo médico como sendo o mais adequado ao 

desenvolvimento do paciente, quando a parte autora comprova a 

presença dos requisitos do art. 300, § 1º, do CPC/2015,”(TJ-MG - AI: 

10000181417502001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 

11/04/2019, Data de Publicação: 11/04/2019) cialistas indicados por 

médicosissional apto a executar determinada ttodo e qual procedimento 

que vier a ser necessa e terapia No que tange ao perigo de dano, emerge 

da própria pretensão da parte autora, pois a não viabilização do 

tratamento imporá risco para se atingir o objetivo que se busca, ou seja, 

melhorar a qualidade de vida da requerente, em razão da patologia pela 

qual é acometida, devendo-se levar em consideração ainda a idade 

avançada da autora e a saúde frágil. Dessa forma, em juízo de estrita 

delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos fundamentais de 

preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, face à aparente 

probabilidade do direito da autora e o evidente perigo de dano. Por fim, o § 

3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, abrindo a possibilidade 

da parte requerida realizar a cobrança dos procedimentos 

disponibilizados. Com fulcro no exposto e preenchidos os requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que a requerida AUTORIZE 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a realização do Procedimento de 

Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI) e demais serviços para 

realização deste, conforme solicitação médica, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento. Diante do caráter excepcional de urgência, 

DETERMINO a intimação da demandante na pessoa de seu procurador, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos 

documentação hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/07/2020 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Diante do 

caráter emergencial da medida e a essencialidade do bem em comento, 

DETERMINO que o cumprimento do mandado expedido nos autos seja feito 

em regime de plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0005543-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FEITOSA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0005543-82.2017.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RONALDO FEITOSA BARROS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA SONIA CASTRO BRANCO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos de Tutela, proposto por RONALDO FEITOSA 

BARROS em desfavor de MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que é legitimo possuidor dos Lotes de 

terras nº 01, 02, 03 ,04, 05 e 06, da quadra 23 do Loteamento Jardim 

Primavera, tendo adquirido os referidos imóveis no ano de 1994 da 

empresa Plano Incorporadora e Construtora Ltda. Acrescenta que em 

virtude da propositura da ação cautelar inominada nº 

3767-52.2014.811.0041, recaiu sobre os referidos lotes inscrições de 

indisponibilidade. Ante o exposto interpôs os presentes embargos de 

terceiro, requerendo em sede de antecipação de tutela a determinação da 

liberação das constrições/indisponibilidades contidas nas certidões de 

inteiro teor dos imóveis. Com a inicial, junta documentos. Ao decisório de 

ID. 28327288 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, em consequência, 

determinada a intimação do embargante para que procedesse com o 

recolhimento das custas processuais, o que foi devidamente cumprido, de 

acordo com o petitório e documentos de ID. 28327289. Pois bem, sobre o 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. E, no caso dos embargos de terceiro, há previsão 

de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso quando 

preenchidos os pressupostos do art. 678 do diploma processual civil, 

assim redigido: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.1. O recebimento da petição 

inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da 

execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. 

Precedentes.2. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

24/02/2017) A demonstração da probabilidade do direito do embargante, 

ou seja, a prova suficiente da propriedade ou da posse sobre os bens, 

veio evidenciada no fato de que na época em que este adquiriu (Ano de 

1997 – Contratos de Compra e Venda e Recibos Ids. 28327279 a 

28327280) não existia nenhuma constrição sobre eles, vez que tão 

somente no ano de 2014 foi requerida a indisponibilidade do bem por meio 

da Ação Cautelar nº 3767-52.2014.811.0041, de acordo com as Certidões 

de Inteiro Teor dos Imóveis anexados aos autos por meio dos IDS. 

28327283 e 28327284. É evidente o perigo de dano ao resultado útil do 

processo, uma vez que a Ação Cautelar Inominada em apenso foi 

proposta com o objetivo de resguardar a divisão igualitária de lucros e 

dividendos das empresas em que o patriarca da família era sócio. Logo, tal 

fato autoriza, a princípio, o deferimento da tutela de urgência pois, 

comprovado que os imóveis foram vendidos antes do ajuizamento da ação 

cautelar, não devem integrar a relação de bens da referida empresa ou do 
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seu sócio. Além disso, podem ficar indisponíveis por longo tempo, 

prejudicando ainda mais o autor. Segundo a Súmula nº 84 do STJ, “É 

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de 

posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que 

desprovida do registro”. Nesse sentido, já decidiu esta corte 

Mato-Grossense: “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1004229-42.2019.8.11.0000 AGRAVO - EMBARGOS DE 

TERCEIRO – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL – CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA NA ORIGEM – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 

Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, 

§ 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de 

compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ. Questões 

outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a 

instrução do feito.” (N.U 1004229-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no 

DJE 19/07/2019) destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 

– EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO 

IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a 

transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do 

terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da 

Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da 

sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o 

embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve 

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios.” (N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019) negritei Vale 

destacar que, em caso idêntico, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já deferiu tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS 

PARA OUTORGA DA ESCRITURA – AQUISIÇÃO FEITA HÁ MAIS DE 20 

ANOS - DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS MAS INDEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO 

SATISFATÓRIA - ARTIGO 674 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - 

DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.Comprovadas tanto a posse 

como a propriedade dos lotes de terrenos urbanos, deve ser deferida a 

antecipação da tutela para revogar a indisponibilidade averbada na 

matrícula dos imóveis.”  Agravo de Instrumento n º 

1004271-28.2018.8.11.0000 - AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA 

SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: ALDA MARTINS BRANCO, JOSE 

MARIA QUADRI BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 

(destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE 

LOTES ADQUIRIDOS EM 1994 –AUSÊNCIA DE REGISTRO – 

PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NO IMÓVEL CONSTRUÍDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL 

PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.Para a 

antecipação dos efeitos da tutela é necessário haver perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do 

direito.Constatando-se que a aquisição dos lotes se deu muito antes do 

ajuizamento da Ação que culminou na decisão que ensejou os Embargos 

de Terceiro, é evidente a boa-fé da agravante, motivo pelo qual deve ser 

deferida a tutela de urgência para levantamento da restrição de 

indisponibilidade.” Agravo de instrumento nº 1004272-13.2018.8.11.0000 - 

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SANTOS DA SILVA - AGRAVADO: 

MARIA SONIA CASTRO BRANCO - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO (destaquei) Feitas essas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA para determinar o LEVANTAMENTO/CANCELAMENTO das 

restrições de indisponibilidade judicial dos Lotes de terras nº 01, 02, 03, 

04, 05 e 06, da Quadra 23, do Loteamento Jardim Primavera, Porto Velho – 

RO, consequentemente, a SUSPENSÃO dos autos principais de nº 

3767-52.2014.8.11.0041 – cód. 862631, em relação apenas aos bens aqui 

discutidos. OFICIE-SE ao 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Porto Velho/RO para que proceda com a devida baixa da matrícula. 

PROCEDA a Secretaria judicial com o apensamento destes autos ao de nº 

0003767-52.2014.8.11.0041. Por fim, recebo os embargos de terceiro, 

CITE-SE A EMBARGADA, na pessoa de seu procurador, para, querendo, 

ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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RONNY DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013555-63.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RONNY DA SILVA GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 12:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1060396-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR SONODA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT15456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAINE MARQUES SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060396-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CESAR SONODA REU: SILVAINE MARQUES SANTOS Vistos 

etc. Recolhidas as custas, recebo o feito pelo procedimento comum. 

Verifica-se na exordial o pedido de retificação do nome da autora, 

entretanto o sistema se pauta e informações extraídas da Receita Federal, 

considerando que a própria parte informa que não houve a alteração 

perante aquele instituição, resta impossibilitado de plano o deferimento do 

pedido. Certifique-se a Serventia Judicial acerca da existência de 

funcionalidade no sistema PJE que viabilize a alteração do nome da autora 

na forma postulada, qual seja, passando a constar LAURA SONODA onde 

atualmente consta ANTONIO CESAR SONODA, mesmo sem a correção do 

CPF, conforme documento de identificação ID. n° 27526083. Após, 

concluso para reanálise se necessário. Trata-se de Ação de Despejo por 

Denúncia Vazia com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por LAURA 

SONODA em face de SILVAINE MARQUES SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra à parte autora que é proprietária do imóvel 

comercial situado na Rua Sorocaba, n° 18/A – CPA I, Cuiabá-MT, CEP: 

78055-105. Alude que firmou com a ré um Instrumento Particular de 

Contrato de Locação não residencial do imóvel supramencionado, tendo 

início em 10/10/2017 até 09/10/2018, entretanto, após 10/10/2018 o 

contrato passou a vigorar por prazo indeterminado. Sustenta que, não 

convindo manter a referida locação a locadora notificou a requerida em 

07/11/2019, concedendo 30 (trinta) dias para que desocupasse o imóvel. 

Em razão da notificação, a requerida contra notificou a requerente 

alegando que investiu nos layout de fachada e interno, que não houve 

qualquer descumprimento contratual que pudesse ensejar tal rescisão e 

que o aluguel é pago fielmente, motivo pelo qual entende que deve ser 

indenizada no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Explana que 

findado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação em 11/12/2019, a 

ré continua no imóvel. Pugna pela desocupação do imóvel pela requerida, 

bem como pela sua imissão na posse do imóvel. Inicialmente insta destacar 

que as ações de despejo, tratadas pela Lei do Inquilinato, obedeciam ao 

rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 da lei 8.245/1991: “Com 

as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o 

rito ordinário”, contudo o Novo CPC deixou de prever tal rito, passando 

tramitar a presente ação pelo procedimento comum, disciplinado no art. 

318 e seguinte do CPC. No que tange ao pedido liminar, este tem como 

requisitos o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser 

entendido como a plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o 

segundo como concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do 

julgamento da demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação. 

O pedido de liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC 

possuíam requisitos diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas 

linhas gerais da tutela de urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela de urgência, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Destarte, a Lei de Locações foi 

editada em 1991, época em que o sistema brasileiro ainda não conhecia de 

forma generalizada a antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, 

considerava-se extremo avanço a possibilidade de imediata realização do 

despejo, initio litis, contudo se exigia várias garantias por considerar 

medida excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni 

parece evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações 

para permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem 

mais sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo 

Código de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de 

despejo, não havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses 

bem menos nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via 

ordinária, pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Tem-se que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados em sede de cognição sumária, tendo em vista 

que a autora juntou aos autos o Contrato de Locação de Imóvel Comercial 

(ID. 27526085) firmado entre as partes, demonstrando assim a existência 

da relação jurídica. Com efeito, o periculum in mora, perfaz caracterizado 

em virtude dos danos advindos da requerida manter a posse do imóvel, 

uma vez que a autora não tem mais interesse na continuidade da relação 

contratual, sendo devidamente notificada para proceder com sua saída do 

imóvel, conforme se depreende da Notificação Extrajudicial e seu 

respectivo Aviso de Recebimento (ID. 27526086 e 27526087). Ademais, 

com base no art. 57 da Lei 8.245/91 dita que há a necessidade de prévia 

notificação para desocupação voluntária do imóvel nos contratos de 

locação por prazo indeterminado, cumprido esse requisito pode o contrato 

ser denunciado pelo locador, vejamos: “Art. 57. O contrato de locação por 

prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, 

concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” Portanto, a 

notificação antecedente constitui pressuposto para propositura da ação 

de despejo, em que a atuação jurisdicional se dará pelo não atendimento 

voluntario do pedido de desocupação no prazo legal assinado na 

denúncia. Por outro lado, necessário se faz o cumprimento dos requisitos 

elencados no art. 59, da Lei de Inquilinato para a concessão da medida 

liminar pleiteada, vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não 

residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (...) 

Ademais, imperioso observar o prazo de 30 (trinta) dias para o 

ajuizamento da ação de despejo, contados a partir do termino do período 

para desocupação voluntaria informado na denuncia e prestar caução no 

valor equivalente a 3 meses de aluguel. Sobre a matéria a jurisprudência 

desta Corte: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE DE 

DENÚNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – INADIMPLÊNCIA 

CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 

Descabida a alegação de cerceamento de defesa, eis que a devolução de 

prazo requerida foi realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, 

com a devolução de prazo por tempo igual ao que faltava para sua 

complementação.“Por força do disposto no art. 57 da Lei n. 8.245/1991, 

para que se perfectibilize a denúncia vazia de contrato de locação não 

residencial por tempo indeterminado é imprescindível a prévia notificação 

do inquilino, concedendo-lhe 30 dias para desocupação do imóvel. - 

Presente o comprovante da prévia notificação, é de ser mantida a 

sentença que julgou procedente o pedido na presente na ação de 

despejo” (Apelação Cível Nº 70076820505, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

22/03/2018).Havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 

9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário. (Ap 135227/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

1 5 / 0 5 / 2 0 1 8 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 ) . 

1010874-54.2017.8.11.0000AGRAVANTE: WILSON DUARTE AGRAVADO: 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - 

DENÚNCIA VAZIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 59, § 1º, 

INCISO VIII, DA LEI Nº. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - 

SUSPEIÇÃO DO JUIZ CONDUTOR DA CAUSA - MATÉRIA NÃO 
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ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA - ART. 146 DO CPC - PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO - 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. 

Cabe a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel não 

residencial locado por prazo indeterminado quando preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/1991.Diante da 

devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, a apreciação pelo 

Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, 

pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo 

grau de jurisdição.A arguição de suspeição do magistrado condutor da 

causa deve observar o procedimento previsto pelo art. 146 do CPC. 

(MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 16/03/2018). Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da tutela antecipada, ficando o despejo condicionado à prestação de 

caução equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no 

art. 59, §1º da Lei 8.245/91. Com essas considerações, analisadas as 

alegações e documentação apresentada, DETERMINO que a parte 

requerida DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel comercial situado à 

Rua Sorocaba, n°18/A, CPA I, Cuiabá-MT, CEP: 78055-105,no prazo de 15 

dias. Fica a medida condicionada ao depósito a título de caução no valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Não havendo a desocupação 

voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Despejo, o qual 

deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com 

diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se 

necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de 

reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se 

mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado 

o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a 

execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em 

conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria 

Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

13/07/2020 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013375-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENICIA APARECIDA VERGINIA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013375-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENICIA APARECIDA VERGINIA DE ASSIS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

ODL5484 MT FORD/FIESTA FLEX 2012 2013 BENICIA A.VERGINIA DE 

ASSIS Sim No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma 

vez que em que pese estar qualificada na exordial como Técnica de 

Enfermagem, não colacionou nos autos documentos que corroborem com 

a alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato 

bancário ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que 

demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE 

DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE 

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, 

DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. 

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de 

hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da 

gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação 

momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as 

custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade 

de justiça“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 187 de 877



gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 26/02/2014) SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, 

Publicado no DJE 06/04/2018). O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 

Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se 

ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo 

o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia 

à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou 

a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua 

prestadora de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, 

Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de 

solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em 

questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela 

assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie 

velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É 

compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo 

comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida 

do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou 

determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha se 

consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum 

ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um 

sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de 

assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria 

típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO 

COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. O 

processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da 

solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante 

corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, 

entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O 

processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das 

despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. 

A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o 

processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à 

disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de 

cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, 

segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo 

comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, 

fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da 

causa ao Juizado Especial Cível.” (TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 

0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda ressaltar que, o acesso do autor 

a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência 

judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para 

julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em 

primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

nos termos do art. 54 da lei 9099/95. Com fundamento no exposto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. 

Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 

321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013403-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KAUANE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013403-15.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUANA KAUANE DOS SANTOS SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Por tais 

razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria 

e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que 

de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia 

os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que 

demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 
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DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que 

demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010193-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010193-76.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que 

o presente feito foi redistribuído em razão do processo n° 

1009573-41.2020.811.0041 ter tramitado perante este juízo, ocorre que, a 

referida ação havia sido distribuída equivocadamente a esta Vara Cível, 

assim, declinamos a competência jurisdicional, e o encaminhamos a um 

dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca. Verifica-se que o processo 

em questão (1009573-41.2020.8.11.0041), foi devidamente redistribuído 

para o 1° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, desta forma, 

conheço a incompetência deste Juízo e DECLINO, ex officio, a 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor de do 1° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, 

para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039709-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA DE MORAES NEVES (AUTOR(A))

ELIAS PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

JOSE SALUSTIANO DE CAMPOS (AUTOR(A))

DELCA CONCEICAO A MAGALHAES (AUTOR(A))

TEREZA DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NADIR DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039709-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARGARIDA DE MORAES NEVES, ELIAS PEREIRA DE MORAES, TEREZA 

DIAS DE OLIVEIRA, JOSE SALUSTIANO DE CAMPOS, NADIR DA SILVA 

CAMPOS, DELCA CONCEICAO A MAGALHAES REU: BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. Verifica-se que foi 

proferida em 12 de setembro de 2019 uma decisão interlocutória deste 

Juízo indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça (ID: 23764366), contudo, a autora protocolou agravo de instrumento 

que foi provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID: 27297750), assim, 

recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 
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13/07/2020 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007137-73.2016.4.01.3600

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA COLETI MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT18310-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0007137-73.2016.4.01.3600. AUTOR(A): 

RAFAELA COLETI MARQUES REU: PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A., CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos etc. Os autos 

vieram conclusos em razão da manifestação ID: 27947421, em que o 

representante da parte autora renuncia seu mandato. Insta consignar, que 

até o presente momento a requerente não constituiu um novo advogado 

nos autos. Desta forma, nos termos dos artigos 76, 111 e 112 do Novo 

Código de Processo Civil, DETERMINO a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte 

autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias constitua um(a) novo(a) 

procurador(a) nos autos, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012369-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNIC CENTRAL DE COMUNICACOES LTDA - ME (REU)

CONDORMIX CONCRETO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012369-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA REU: 

COMUNIC CENTRAL DE COMUNICACOES LTDA - ME, CONDORMIX 

CONCRETO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Recebo o feito pelo procedimento comum. Trata-se de Ação Declaratória 

de Rescisão Contratual c/c Pedido de Retomada de Posse e Tutela de 

Urgência Antecipada proposta por COPACEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALCÁRIO E CEREAIS LTDA em face de COMUNIC CENTRAL DE 

COMUNICAÇÕES LTDA – ME e CONDORMIX CONCRETO E SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS LTDA EPP, alegando a parte autora que no dia 

21/06/2018 firmou um Contrato Particular de Compra e Venda de Veículos 

Usados junto as requeridas, tendo como objeto 03 (três) veículos, que no 

dia 19/07/2018 foi ajustado o 2º aditivo, em que a aquisição acabou 

restringindo-se a apenas dois caminhões, bem como, também previa que 

as requeridas deveriam manter ativo o contrato de arrendamento de um 

complexo industrial de usinagem de propriedade da requerente. Contudo, 

expõe que desde agosto de 2019, as requeridas não cumprem com suas 

obrigações contratuais, tendo abandonado o referido imóvel, se mudando 

para Brasília, levando os caminhões sem adimplir a dívida existente. Por 

todo o exposto, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que seja 

determinada a retomada da posse dos veículos supramencionados. Com a 

inicial juntou documentos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 

do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., 

Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito 

Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode 

ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua 

concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade 

do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a 

isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Destaquei. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. Depreende-se que o pedido da parte autora está 

fundamentado na alegação de que o réu está inadimplente em relação ao 

contrato de compra e venda de veículos usados com reserva de domínio. 

Segundo alegações, a parte ré está inadimplente com cinco parcelas e 

ainda abandonou o imóvel arrendado. Neste sentido, é o entendimento do 

c. STJ de que somente após a resolução é que poderá haver a posse 

injusta no bem, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. 

NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO 

ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO 

DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 

"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009,REPDJe 

15/06/2009). 2. (...) (...) 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 

1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, 

julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) – grifei. Ainda sobre casos 

análogos, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e do Rio Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE 

(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA 

COM RESERVA DE DOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA 

ORIGEM. REVOGAÇÃO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. O caso em tela exige prudência, sendo necessária a formação 

do contraditório para que se possa decidir com mais clareza e segurança 

sobre a pretensão veiculada. A reintegração na posse do imóvel é 

decorrência da resolução do contrato, que se dará mediante declaração 

judicial, quando da prolação da sentença definitiva. Revogação da liminar 

de reintegração de posse deferida pelo juízo a quo na decisão 

vergastada. Precedentes desta Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ESBULHO 

POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR 

OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO 

DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de 
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compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver 

posse injusta. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018). 

1009523-46.2017.8.11.0000AGRAVANTE: INES HANEL VEIGA, PAULO 

MAGNO VEIGA AGRAVADO: MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA 

SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃODE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDOI - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de 

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. II - Há um vínculo de dependência de um dos 

pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença favorável da 

rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da 

reintegração na posse do bem móvel. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017). Como se denota, o entendimento 

jurisprudencial é no sentido de inviabilidade, em tese, do deferimento de 

liminar possessória em ação que tenha por objeto a rescisão de contrato 

de promessa de compra e venda, sobretudo quando a posse da parte 

demandada advém de contrato, sendo, em um primeiro momento justa e 

merecedora de proteção, ainda que haja inadimplemento no pagamento do 

preço. Ademais, ainda que verossímel a alegação de inadimplemento 

contratual, o direito à reintegração na posse do bem é decorrência da 

resolução do contrato, que se dará (eventualmente) mediante declaração 

judicial, quando da prolação da sentença definitiva. Com essas 

considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 07/07/2020 às 10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062250-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062250-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos para a análise do petitório de ID. 30599659, por meio do qual a 

parte autora informa o descumprimento da liminar concedida nos autos, 

bem como requer o cumprimento de determinados procedimentos. Pois 

bem, antes da análise, faz-se necessário um breve resumo para melhor 

entendimento dos autos, vejamos: Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer Cumulada com Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por JOÃO VITOR SOUZA DE JESUS, através de sua genitora 

CREA MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA em face de UNIMED CUIABÁ – 

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente 

qualificados. Afere-se dos autos que a parte requerente em sua exordial 

formulou pedido de medida antecipatória no sentido de que fosse 

determinado a ré que procedesse com a autorização imediata de 

internação e tratamento emergencial do requerente, nos termos solicitados 

pelo médico especialista. A demanda foi distribuída em regime de plantão 

judiciário, onde foi deferida a antecipação de tutela, sendo determinada a 

autorização de internação e tratamento emergencial do autor em Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI no Hospital São Mateus, nos moldes relatados 

pelo médico, além do custeamento de todas as despesas necessárias a 

tal tratamento. A requerida foi devidamente citada, conforme certidão do 

oficial de justiça de ID. 27747473. Conforme petitório de ID. 30599659 do 

demandante, a requerida procedeu com o cumprimento da ordem exarada 

uma vez que permaneceu internado até a data de 05/01/2020, momento no 

qual ocorreu sua alta devido à necessidade do tratamento via home care. 

Ato contínuo, informa que lhe foram prescritas medicações de uso diário e 

contínuo com reajustes de dosagem e que a ré não vem cumprindo de 

forma integral todas as solicitações médicas. Posto isto requer a 

determinação de que a requerida forneça: a) Tratamento fonaudiológico 

com todas as especificações conforme consta em anexo, sendo 

necessário a complementação em clínica especializada ora se indica a 

Dra. Italuse Cristine de Lara Pinto Cunha (CRF 6 -9801/MT), conforme 

relatório de atendimento em anexo; b) O fornecimento imediato das 

medicações indicadas pelo neurologista Dr. José Alexandre Borges de 

Figueiredo Junior (CRM 5453) que acompanhou o menor no período de 

internação e fez a solicitação de atendimento via Home Care, são os 

seguintes medicamentos: OXACARBAZEPINA 300MG e KEPPRA 750MG, 

lamotrigina 100mg e clonazepam 20mg, conforme receitas em anexo de 

uso continuo e permanente, e os medicamentos: c) Prelone 20mg; Berotec, 

Atrovent; Clenil A; Fhimicil 40 0 gr, de uso periódico até o controle do 

quadro de risco; e ainda e) O aparelho de oximetro devido a variação de 

saturação e aparelho de inalação com oxigênio para melhor 

aproveitamento e cuidado do menor; d) E por fim a aplicação da multa, pelo 

descumprimento contínuo. Denota-se que os pedidos agora formulado, 

destoam-se dos requerimentos liminares vindicados junto à exordial, e 

tendo ocorrido a citação válida da demandada (ID. 27747473), faz-se 

necessária a intimação da requerida para manifestação acerca do 

aditamento à inicial, conforme preconiza o artigo 329, II do CPC: Art. 329. O 

autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento 

do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade 

de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o 

requerimento de prova suplementar. Diante do exposto, considerando a 

estabilização da demanda e a alteração do pedido, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte ré, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

(CONSIDERANDO O PEDIDO DE URGÊNCIA FORMULADO), manifeste-se 

nos autos acerca do petitório de ID. 30599659, concernente ao 

fornecimento de serviços e suplementos na internação via home care. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, mediante expedição de mandado, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Após, voltem os autos 

conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011097-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011097-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

01.01.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA - DO CERCEAMENTO DE DEFESA 

Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO 

ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que a cópia da Carteira de 

Trabalho e CPF apresentados pelo demandante, encontra-se 

perfeitamente legíveis. Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO - DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário à propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 
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País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.01.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

media a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. 

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, 

prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova 

documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano 

Moral. Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte autora, 

verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Não obstante ser a responsabilidade da Requerida objetiva, via 

de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a 

violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no 

caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, 

não abalaram o estado anímico da parte requerente, capaz de ensejar o 

dano moral, pois a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que 

podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. O 

dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de Wilson 

Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.01.2018) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041428-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041428-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DOMINGOS GOMES DA SILVA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

30.06.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem, por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – REGULAÇÃO PENDENTE Alega à seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse de agir necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Quanto à 

alegação pela requerida de necessidade de expedição de ofício ao 

hospital, verifica-se que a o ônus da prova incumbe a esta, não vendo 

este juízo necessidade de intervenção. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de transito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que o autor se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.06.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 195 de 877



da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do pé direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 

= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 

No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (30.06.2019) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 

8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014914-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENI MASSAKO KIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0014914-07.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

LENI MASSAKO KIDA REU: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
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DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por LENI MASSAKO KIDA em face de PLAENGE 

EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente qualificados nos autos, alegando 

em síntese que na data de 01.07.2014, firmou com a ré Contrato de 

Promessa de Compra e Venda para aquisição de um apartamento no 

Edifício Absolutto, em Cuiabá – MT. Assevera que o contrato estabelecia a 

entrega para 31.10.2014, mas a conclusão e entrega das chaves se deu 

somente em 09.06.2015, o que gerou uma oneração ao contrato de 

financiamento, que inclusive foi cobrada a diferença da autora, e ainda o 

pagamento de alugueis durante o período de mora, razão pela qual ajuizou 

a presente ação requerendo seja ressarcida dos valores indevidamente 

cobrados em razão do atraso, a declaração de inexistência do débito de 

saldo devedor além de danos morais e materiais (alugueis). Com a inicial 

anexa documentos. Tutela Antecipada Indeferida ID. 27995040. 

Devidamente citada, a ré apresenta contestação ID. 27995399, alegando 

preliminarmente a Inépcia da Inicial. No mérito, defende a legalidade das 

cláusulas contratuais, a inexistência de atraso na entrega da obra, bem 

como alega que não restaram comprovados os supostos prejuízos 

cobrados, pelo que deve ser julgados improcedentes os pedidos. Em 

seguida a parte autora impugna a Contestação. Intimadas a especificarem 

as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide enquanto que a ré pugnou o interesse na 

produção de todo tipo de prova, caso se mostre conveniente. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo incluso na Meta 02 do CNJ, pelo que 

procedo ao julgamento. Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de 

compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante 

entendimento do STJ, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor 

atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se 

obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão 

em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. 

Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg 

no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 

06.05.2014 – negritei) Sendo assim, identificada a relação consumerista, 

bem como identificados os seus componentes, evidente simbiose entre 

caso concreto e legislação consumerista correspondente. Pois bem, dos 

documentos acostados, verifica-se no ID. 27995022, que a entrega do 

imóvel estava prevista para Abril de 2014, e considerando o prazo de 

tolerância de 180 dias, tem-se a Outubro de 2014 como marco final para 

entrega das chaves. Nesta esteira, a previsão de prorrogação da entrega 

da obra por até 180 dias (cento e oitenta) prevista, afigura-se lícita, uma 

vez que estabelecida de forma proporcional. Digo isso, porque é de 

conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas 

variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, 

sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega, tendo em 

vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no 

caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas. Neste sentido, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período...”. (TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito 

Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei) 

Veja que a lei 4.591/64, regente da matéria afeta aos condomínios e as 

incorporações imobiliárias, legitima a previsão contratual de prazos e 

prorrogações, in litteris: “Art. 48. A construção de imóveis, objeto de 

incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o 

regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e 

poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser 

contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. (...) § 2º Do 

contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação”. Do conjunto probatório, verifica-se 

que houve a efetiva entrega do imóvel em 09.06.2015, ou seja, fora do 

prazo acordado. Ainda que a requerida alegue o atraso na entrega das 

chaves se deu exclusivamente por culpa da compradora, não demonstrou 

nos autos que o financiamento foi obtido em prazo que excede à 

razoabilidade após a averbação da carta de Habite-se, o que poderia 

configurar culpa da promitente compradora pelo atraso na entrega das 

chaves do imóvel, pelo que o reconhecimento da mora da construtora ré é 

medida que se impõe. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO 

FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA.CULPA DOS PROMITENTES 

COMPRADORES. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 

E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDOS DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. 

APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade da construtora 

não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventual escassez de 

mão de obra ou atrasos por parte da Administração Pública, porquanto tais 

fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo 

causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de 

tolerância previsto contratualmente. 2. A mera expedição da Carta de 

"Habite-se" não tem o condão de configurar a entrega do imóvel, pois, 

somente com a entrega das chaves, o promitente comprador é imitido na 

posse do bem imóvel. 3. Na hipótese de o saldo final ser pago com 

financiamento bancário, a liberação do pagamento da última parcela do 

contrato pela instituição financeira fica condicionada à averbação do 

"Habite-se" no registro imobiliário, razão pela qual, somente após a 

averbação do "Habite-se" poderia a parte ré suscitar a mora dos autores 

na obtenção do financiamento. 4. Não tendo a requerida se desincumbido 

do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito dos autores, a fim de demonstrar que o financiamento bancário 

pelos promitentes compradores foi obtido em prazo que excede à 

razoabilidade após a averbação da Carta de Habite-se, o que poderia 

configurar culpa dos promitentes compradores pelo atraso na entrega das 

chaves do imóvel, o reconhecimento da mora da construtora ré é medida 

que se impõe. 5. A insurgência contra o valor fixado a título de honorários 

de sucumbência bem como o pedido de condenação por litigância de 

má-fé devem ser manifestados em apelação cível, não sendo possível o 

exame das questões quando argüidas somente em contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto pela parte contrária. 6. Recurso de 

Apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 20150710231154 

0022623-46.2015.8.07.0007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 15/02/2017 . Pág.: 553/555). Frise-se ainda que a simples 

emissão da Carta de Habite-se não configura a entrega do imóvel, 

somente constitui uma referência de que este “poderia” ser entregue, mas 

não caracteriza o cumprimento da obrigação, porquanto a efetiva entrega 

do imóvel se dá mediante o recebimento das chaves pelo adquirente, que 

somente se deu na data acima. Com relação à taxa de evolução da 

obra/juros na fase de obra, trata-se de obrigação prevista no contrato 

firmado com a Financiadora e é devida pelo autor até o encerramento da 

obra, com a entrega do imóvel passaria a ser cobrado o valor da parcela 

do financiamento, havendo então a amortização do débito, conforme 

cláusula contratual. No caso dos autos houve um atraso injustificado na 

entrega do imóvel, não podendo este ônus ser arcado pelo comprador, 

que além de ver frustrada a sua expectativa de usufruir o bem adquirido, 

acabaram arcando com prejuízos pela demora na entrega do bem. 

Importante pontuar que é patente a inexistência de ilegalidade ou 

abusividade na correção monetária sobre o saldo devedor, ainda que 

existente a mora na entrega do imóvel por culpa da (s) demandada (s), 

uma vez que: “a atualização do contrato se destina exclusivamente a 

recomposição do valor da moeda, não sendo capaz de ocasionar 

bonificação ou acréscimo patrimonial para construtora em detrimento do 

comprador”, nos termos da recente decisão proferida pelo E. Tribunal 

Estadual, eis a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ART. 273, CAPUT 

E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA EM PARTE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - 

IMÓVEL NOVO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CLÁUSULA DE 

TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - EXTRAPOLAÇÃO - INCIDÊNCIA DA MULTA 

CONTRATUAL - LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA FALTA DE 

FRUIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONGELAMENTO DO SALDO 

DEVEDOR - INVIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE LIMITA A 
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RECOMPOR O VALOR DA MOEDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Tratando-se de promessa de compra e venda de apartamento novo, o 

atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância convencionado 

acarreta evidentes prejuízos ao consumidor. Presentes os requisitos para 

a antecipação da tutela, ele tem direito à multa contratual e aos lucros 

cessantes pelo não usufruto do imóvel, até o recebimento das chaves 

(AgRg no AREsp nº. 395.105/RJ). Descabido o congelamento do saldo 

devedor, uma vez que a correção monetária não representa bonificação 

ou acréscimo patrimonial para a construtora, pois se limita a recompor o 

valor da moeda”. (AI 80952/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 

14/09/2015). Desta forma, deve ser imputada a requerida, que descumpriu 

com os termos do contrato, o ônus de ressarcir os valores pagos pelo 

autor a título de taxa de evolução de obra entre a data fixada no contrato 

para o encerramento da obra, Outubro/2014, e o término da efetiva 

cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação 

de sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO. Compromisso de compra e 

venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Configurada. Prazo de 

tolerância de 180 dias. Não abusividade. Falta de interesse recursal. 

Período considerado quando da prolação sentencial e que mesmo 

abstraído importa em inequívoco atraso na entrega. Juros de obra (taxa de 

evolução de obra). Ocorrência. Dever de restituir valores pagos após o 

prazo ajustado no contrato para entrega das chaves. [...] RECURSOS de 

ambas as partes DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível 

1006642-03.2015.8.26.0533; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. 

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. ALUGUEL 

DE OUTRO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. DANOS EMERGENTES PROVADOS. 

[...] Caracterizada a impontualidade na entrega do imóvel na data 

aprazada, devem as rés indenizar os danos emergentes sofridos pelo 

autor em decorrência do pagamento de aluguel de outro imóvel e de juros 

de obra no período da mora 5. Apelação das rés conhecida e desprovida.” 

(Acórdão n.1086556, 07062902520178070001, Relator: CESAR LOYOLA 

2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 

09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação aos lucros 

cessantes pleiteados pela parte autora, o artigo 402, do Código Civil, prevê 

que “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

realmente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. 

Independentemente do objetivo de uso do imóvel, seja para moradia 

própria, seja para alugar a terceiros, o proprietário deve ter liberdade para 

fazer uso dele da maneira que lhe apraz, usando, gozando, fruindo ou até 

mesmo dispondo do bem. O atraso na quitação do bem, traduzido no 

retardo da obtenção do financiamento bancário pela consequente demora 

na entrega do imóvel decorreu de conduta exclusivamente atribuível à ré 

na sua inadimplência em entregar a documentação necessária exigida pelo 

agente financeiro para a liberação do financiamento contratado. Assim, o 

atraso na entrega do imóvel adquirido frustra a legítima expectativa do 

adquirente em utilizar o bem para uso próprio, devendo ser ressarcido os 

danos materiais suportados pelo consumidor, neste caso, os lucros 

cessantes, ante a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da 

mora. Posicionamento semelhante possui o STJ: “DIREITO CIVIL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. 

INADIMPLEMENTO PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. 

CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.- 

A obrigação de indenizar é corolário natural daquele que pratica ato lesivo 

ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória 

funciona como pre-fixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com 

a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui o 

inadimplemento, apenas pune a mora. 2.- Assim, a cominação contratual 

de uma multa para o caso de mora não interfere na responsabilidade civil 

decorrente do retardo no cumprimento da obrigação que já deflui 

naturalmente do próprio sistema. 3.- O promitente comprador, em caso de 

atraso na entrega do imóvel adquirido pode pleitear, por isso, além da 

multa moratória expressamente estabelecida no contrato, também o 

cumprimento, mesmo que tardio da obrigação e ainda a indenização 

correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante 

o período da mora da promitente vendedora. 4.- Recurso Especial a que se 

nega provimento.” (original sem negrito) Além disso, estabelece o contrato 

entabulado entre as partes, vide cláusula 8.2.3. que: “Cláusula 8.2.3. Após 

o prazo de carência mencionado no item 6.2, caso o incorporadora atrase 

a conclusão da obra, esta se obriga a pagar ao adquirente, a partir do 7º 

(sétimo) mês, por mês de atraso, a multa correspondente ao valor mensal 

do aluguel cobrado no mercado imobiliário local, por apartamento de 

mesmo padrão do imóvel objeto deste contrato”. Por esta razão, a 

alegação do dever de indenizar os danos materiais suportados a titulo de 

lucros cessantes, merece ser acolhida a partir de Fevereiro até a entrega 

do bem (Junho/2015), no valor requerido na inicial, de R$ 3.200,00, pois 

condiz com o previsto na cláusula contratual, sendo inferior à 1% do valor 

do bem. Ademais, como já mencionado, o CDC assegura a efetiva 

indenização do consumidor, de modo que devem ser indenizados todos os 

prejuízos por ele suportados em decorrência do atraso na entrega do 

imóvel. Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a 

lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. 

É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo 

direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª ed., segunda 

tiragem, 1.998).” O dano moral ocorre quando há violação a um dos 

direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, 

liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que 

asseguram a dignidade da pessoa humana. Embora o STJ tenha entendido 

que a indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega do 

imóvel não possui caráter absoluto e não é presumível (RECURSO 

ESPECIAL 2016/0253093-5), no caso em discussão houve atraso 

considerável, extrapolando o prazo contratualmente ajustado, gerando 

frustração das expectativas de melhoria de qualidade de vida. Portanto, é 

inegável que os danos causados ao (s) autor (es) e o nexo de 

causalidade entre a ação e o dano, impõe a (s) requerida (s) o dever de 

indenizar (em) com base na responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade, seja com fundamento no artigo 37, § 6º, da CF/88, seja com 

base no artigo 927, parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 

do CDC. É sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide o 

fornecedor de serviços e produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 

8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Nesse sentido, é o 

entendimento do E. Tribunal Estadual: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO 

CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A justiça comum é 

competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre 

particulares, caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à 

Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como 

agente financeiro” (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). 2. Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de 

imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano 

moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação 

de efetivo prejuízo. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar 

elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a 

reincidência da conduta lesiva”. (Ap 158384/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, 

Publicado no DJE 25/05/2017). Destaquei. “RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO CONSTRUTORA 

PAGAMENTO DE ALUGUERES E DANOS MORAIS - ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA - ATRASO INJUSTIFICADO PARA 

ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MATERIAL COMPRADO - ATRASO QUE ENSEJOU A LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM 

ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC. É devida a 

reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo 

comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. O atraso 

prolongado na entrega do imóvel, destoa dos patamares de razoabilidade 

na espera ou expectativa de obter o objeto contratual, por nítido abuso de 

direito praticado pela Construtora da obra. A análise do contexto dos 
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fatos, evidencia a ocorrência de frustração da legítima expectativa do 

comprador que ultrapassa a esfera dos meros dissabores e 

aborrecimentos. Configura ofensa a direitos da personalidade. Se há 

ofensa a direitos da personalidade, surge para o Comprador, como 

acertadamente determinou o Juízo a quo, o dever de indenizar os danos 

morais experimentados”. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS–CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO- QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO 

COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, não há como eximir a responsabilidade da Apelante pelo 

significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode 

transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, 

assumidos por ela na qualidade de incorporadora e construtora de bens 

imóveis. Por conseguinte, restam evidenciados os elementos do dever de 

indenizar, consubstanciados no descumprimento injustificado do prazo de 

entrega da unidade, o dano pela impossibilidade de usufruir o bem, bem 

como o nexo de causalidade. No que tange ao valor indenizatório, doutrina 

e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação deve-se 

considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, nos termos do 

art. 944 do Código Civil. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se 

ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

foram indevidamente impostos”. (Ap 163127/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, eventuais atrasos na conclusão do empreendimento e 

entrega do imóvel por motivos de força maior, integram o risco do 

empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito 

interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os 

danos suportados pelo consumidor adquirente. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a 

fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade 

da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a 

direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos”. (Ap 

179190/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017) Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DA OBRA – ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES 

– REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A justiça comum é competente para apreciar demanda que 

trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se 

descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa 

Econômica Federal figure apenas como agente financeiro. O atraso 

injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de 

moradia configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de 

prejuízo e autoriza a condenação da construtora em indenizar o 

promitente-comprador pelos aluguéis que teve de pagar até a efetiva 

entrega das chaves. Observados os parâmetros e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo 

Juízo a quo no arbitramento dos danos morais é medida que se impõe”. 

(Ap 125431/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) Destaquei. Nessa esteira, comprovado o fato e presente o 

dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação do 

dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: 

CONDENAR a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos 

de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa 

condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas 

voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir 

justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC 

desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação. DECLARAR abusiva a cobrança 

de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de 

Outubro de 2014, e CONDENAR as requeridas a indenizarem o autor pelos 

prejuízos de ordem material, como ressarcimento dos valores pagos a 

título de taxa de evolução de obra, entre a data fixada no contrato para o 

encerramento da obra, Outubro de 2014, e o término da efetiva cobrança 

irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de 

sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação. CONDENAR a requerida a 

indenizar a parte autora pelos danos materiais a titulo de pagamento de 

aluguel, pelo período do atraso na entrega do imóvel, desde 

Fevereiro/2015 até a entrega do Imóvel (Junho/2015), observada a 

cláusula 8.2.3 do contrato (no valor de R$ 3.200,00) acrescidos de juros 

de 1% ao mês a partir de cada vencimento e correção monetária pelo 

INPC, a partir da citação. Ao pagamento das custas processuais, bem 

como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que 

preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Março 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0047148-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME OAB - 03.175.601/0001-23 

(REPRESENTANTE)

DANIELLE TINOCO DE ANUNCIACAO OAB - MT7805-A (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

EULES EDESIO ALVES SORNA OAB - 288.295.656-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - 424.343.439-53 

(REPRESENTANTE)

MISAEL MARTINS DA SILVA OAB - 708.799.661-49 (REPRESENTANTE)

TD WORLD COMERCIO DE BEBIDAS, ELETRONICOS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA LTDA - EPP OAB - 19.570.730/0001-56 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0047148-76.2015.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, EULES EDESIO 

ALVES SORNA REPRESENTANTE: TD WORLD COMERCIO DE BEBIDAS, 

ELETRONICOS E ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA - EPP, MISAEL 

MARTINS DA SILVA, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO formulada por SORNA ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA em desfavor de TD WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

EM INFORMÁTICA LTDA, devidamente qualificados nos autos, alegando 
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que locou um imóvel à requerida, pelo prazo de 1 (um) ano, com início em 

01.07.2014 e término em 30.06.2015, cujo valor ajustado era de R$ 

10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). e antes do término do contrato a 

empresa deixou de honrar com suas obrigações, e desde Junho/2015 não 

as cumpre, pelo que foi notificada, pelo que requer liminarmente a 

desocupação voluntária do imóvel ou a purgação da mora e no mérito 

requer a declaração da rescisão do contrato com a condenação ao 

pagamento dos aluguéis, IPTU e condomínio inadimplidos. Com a exordial 

anexa documentos. Antecipação de Tutela deferida via ID. 27908559. O 

requerido citado via Edital e representado pela Defensoria Pública, 

apresentou Contestação por Negativa Geral via ID. 27908754. A parte 

autora impugnou a Contestação via ID. 27908756. É o relatório. Decido. 

Trata-se de processo da meta 02-CNJ, pelo que procedo ao julgamento. 

Antes de adentrar ao mérito da questão, válido ressaltar que, ao réu revel, 

citado por edital e representado por curador, a lei faculta a contestação 

por negativa geral, ou seja, sem a necessidade de o curador fazer 

impugnação específica a cada fato abordado pelo autor (artigo 341, 

Parágrafo único CPC). Assim, diante da contestação genérica, formulada 

pelo curador especial, os fatos tornam-se controversos, cabendo ao autor 

o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado. Convém 

salientar, que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, é uma faculdade conferida ao réu no sentido de 

contrapor aos fatos alegados pela parte contrária. Consta do Contrato de 

Locação ID. 27908553, que a autora locou a requerida em 01.07.2014 um 

imóvel à parte ré pelo valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos 

reais). Percebe-se que no contrato de locação, o locador deve 

disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 

alugueres devidos. Não obstante as alegações deduzidas em defesa, não 

foram apresentadas quaisquer provas que refutem as alegações da 

inicial, e diante da inadimplência dos valores em atraso, que deve ser 

reconhecida a existência da locação, bem como o atraso no pagamento. A 

propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: “AÇÃO DE 

DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - 

CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO 

DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - 

PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser cumulada com a 

cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado o pagamento 

mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é permitida e não está 

ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que não é aplicado à 

espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , Relator: Batista de 

Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do 

locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se 

desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível 

Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 

70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. O autor traz aos autos planilhas 

atualizadas dos débitos, comprovando a inadimplência da devedora em 

relação às taxas do imóvel locado, bem como os aluguéis, requerendo o 

pagamento de todos os débitos, acrescido de multa contratual no valor de 

20% (vinte por cento) do débito, prevista na cláusula quarta. O contrato 

sob exame é regido pela Lei 8.245/91, a qual não prevê um limite para o 

valor da multa no contrato de locação no caso de atraso no pagamento do 

aluguel. Eventual redução da multa contratualmente estipulada somente é 

cabível quando demonstrado excesso, considerados a natureza e a 

finalidade do negócio. Nesse sentido, o art. 413 do Código Civil, que trata 

da cláusula penal, disciplina: "Art. 413. A penalidade deve ser reduzida 

eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em 

parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio." Seguindo este 

entendimento, entendo como razoável a redução da multa para o patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida. No mais, o contrato 

de locação é título extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII 

Código de Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante 

execute as obrigações inadimplentes da requerida. Neste sentido a corte 

Mato Grossense preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - 

COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS 

COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM 

SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O 

contrato de locação é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 

585, IV, do Código de Processo Civil, estando nele compreendidas as 

obrigações acessórias como o pagamento das contas de água, luz, multa 

e tributos, expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de 

locação, uma vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe 

no caso qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por 

atraso no pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do 

contrato de locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A 

aplicação do IGPM ao contrato de locação não traz ilegalidade à 

cobrança.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de 

Julgamento: 08-5-2006). Efetivamente, tendo o requerido deixado de 

apresentar os recibos de pagamentos dos aluguéis em atraso, é certo que 

a ausência de pagamento está comprovada. Nesse contexto, a Lei n°. 

8.245/91, que dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua as seguintes 

obrigações: “Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do 

contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, 

todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente 

ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for 

judicialmente estipulada”. “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar 

pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. Os índices de correção 

monetária que devem prevalecer nestes autos é o índice nacional de 

preços ao consumidor - INPC/IBGE a partir de cada vencimento, conforme 

entendimento jurisprudencial. Quanto aos juros moratórios, devem incidir, 

por força da lei, em razão da mora caracterizada, a partir de cada 

vencimento mensal. O limite do seu percentual deve ser à taxa de um por 

cento (1%) ao mês. Informado o abandono do imóvel, resta desnecessário 

qualquer provimento jurisdicional no sentido de determinar desocupação 

do imóvel, sendo a imissão na posse medida acertada a se tomar. Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e consequentemente, DECLARO rescindido o contrato de 

locação celebrado entre as partes, bem como CONDENO o requerido ao 

pagamento de: Aluguéis, Taxas de Condomínio e IPTU vencidos e não 

pagos referentes aos meses de Julho/2014 até a desocupação, 

devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data de cada vencimento mensal. Multa contratual no 

montante de 10% (dez por cento) do valor total dos débitos. RATIFICO a 

tutela anteriormente deferida. CONDENO, ainda, o demandado, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018928-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ETIENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018928-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUVENAL ETIENE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JUVENAL 
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ETIENE, move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A., alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 27.09.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. FALTA DE INTERESSE DE AGIR, AUTOR AINDA SE 

ENCONTRA EM TRATAMENTO Alega à seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse de agir necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de falta de Interesse 

de Agir. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA A parte ré 

ainda impugna o pedido de justiça gratuita apresentado pela autora, 

alegando que esta não comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo 

inclusive advogado contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta 

não merece prosperar, vez que dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que 

“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família”. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, conforme 

disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte contrária 

poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão”. Ocorre que o impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA 

- EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE 

POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO 

AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O 

AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE 

PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. Inexistindo mais preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 27.09.2018, ou seja, sob a égide da Lei 
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nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 

= R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). 

DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo requerente, se 

encontra a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por 

danos morais (genericamente), contudo o autor não apontou a situação 

fática que embasou seu pleito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em 

seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus de 

provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre o assunto é 

pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO SEGURO 

DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – RENOVAÇÃO 

DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da 

ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ônus 

imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. O dever de reparação civil de danos (moral ou material), 

depende da presença de alguns pressupostos: (I) a conduta ilícita do 

agente, donde se extrai o elemento subjetivo, caracterizado pela 

existência de sua culpa derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário; 

(II) a existência do dano efetivo; (III) o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita do agente, não há falar em 

reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no 

DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 
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DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA 

AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES 

– DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO 

PROVIDO. 1- Independentemente de ter solicitado ou não, o fato é que o 

crédito foi efetuado em sua conta corrente e dele se beneficiaram as 

recorridas. Não há prova que a conta corrente não lhes pertence ou que o 

crédito não foi disponibilizado, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 333, 

I do CPC. 2-O ônus da prova, em regra, é atribuído à parte que alega os 

fatos. Assim, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu 

direito (artigo 333, I do Código de Processo Civil), e o réu, sempre que 

formular defesa de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que 

impedem, modificam ou extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus 

da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II do Código de Processo 

Civil)”. Ap, 52289/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no 

DJE 27/10/2014. Destaquei. Tratando-se de pedido de indenização, 

exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador 

da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não 

demonstra a existência de Dano Moral. Inobstante os fatos e documentos 

colacionados pela parte autora, verifica-se que a requerente não logrou 

êxito em comprovar suas alegações. Não obstante ser a responsabilidade 

da Requerida objetiva, via de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, 

ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que não 

restou demonstrado no caso em apreço. Logo, tem-se que os fatos 

descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte 

requerente, capaz de ensejar o dano moral, pois a vida nos reserva 

alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. O dano moral é exteriorizado por 

condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser 

humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil 

Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, 

in verbis: “O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o 

desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima 

do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, 

ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela 

morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um 

dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são 

estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de 

Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, 

“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 

É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (27.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024522-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO RODRIGUES FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS GOMES PENNA OAB - MT9998/O (ADVOGADO(A))

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024522-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELENO RODRIGUES FARIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HELENO RODRIGUES FARIA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.09.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 
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pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.09.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 
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qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.09.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 0006591-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA OAB - 01.395.632/0001-64 

(REPRESENTANTE)

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCUIABA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (LITISCONSORTE)

RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO ABREU DE SOUZA OAB - RS65162-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA FERRONATTO OAB - RS91367-O (ADVOGADO(A))

ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS OAB - MG81921-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0006591-13.2016.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA 

LITISCONSORTE: RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS LTDA., RODOCUIABA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 

Vistos etc. ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA promove a 

presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em desfavor de 

RODOTÉCNICA - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA e 

RODOCUIABÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS devidamente qualificados 

nos autos, alegando em síntese que adquiriu das rés dois implementos 

para caminhão, acordando que o pagamento seria através de 10% com 

recursos próprios, e o restante financiado pelo Banco Itaú e depois da 

emissão de Autorização para Faturamento entre o banco Financiador e as 

rés, inclusive com a entrega das mercadorias, foi informado que houve um 

desacerto entre as rés e o banco, que não teria pago o percentual que 

havia prometido e autorizado. Diante disso, informa que as rés passaram a 

pressionar o autor para que o mesmo aceitasse outro financiamento, com 

outras modalidades e taxas, que não foi aceito, pelo que ajuizou a 

presente ação requerendo seja depositado judicialmente os valores 

negociados com o Banco Itaú em favor das rés. Instrui a exordial com 
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documentos. Devidamente citadas, as rés apresentam Contestação e 

Documentos via ID. 28031044 alegando preliminarmente a ilegitimidade 

passiva, no mérito, defendem que já manejou ação contra o banco 

financiador e não tem interesse em financiar ao requerente, requerendo 

seja julgado improcedentes os pedidos. Impugnação à Contestação 

apresentada via ID. 28031057. Intimados a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. 

Decido. Verifica-se dos autos que as requeridas arguiram preliminarmente 

a ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, ao argumento de 

que a negociação relativa aos valores que o autor quer consignar foi 

realizada com o banco e não com as rés, que não tem interesse em 

receber ou financiar os valores, pois inclusive já manejaram ação contra o 

banco, requerendo o pagamento de tais impotancias Como cediço, a 

ilegitimidade ad causam é condição da ação que se refere pelo exame em 

abstrato do elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. A legitimidade 

para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser 

demandada, ou seja, de estar em juízo. Sobre o tema ensina Cândido 

Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São 

Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306: “Legitimidade ad causam é 

qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em 

relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende 

sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se 

na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de 

direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a 

procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida 

do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a 

vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí 

conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação 

entre o sujeito e a causa”. Por haver a concessão de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária em garantia para a aquisição do 

implemento, tem-se a existência de dois negócios jurídicos autônomos: o 

de compra e venda, firmado entre o alienante e o adquirente, e o de mútuo 

com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre o adquirente e a 

instituição financeira. Ante a autonomia dos negócios, não há vínculo 

jurídico entre o autor e os requeridos a autorizar a inclusão destes no polo 

passivo da demanda, tendo em vista que não são estes últimos os 

credores dos valores devidos pelo autor, e sim o banco com o qual 

realizou o financiamento. Desta feita, não se justifica o prosseguimento em 

face destes réus, posto que realmente não detém legitimidade para figurar 

no polo passivo da ação. Isso porque é condição da ação de consignação 

em pagamento que ela seja dirigida sempre ao credor da obrigação, ainda 

que “desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil” (art. 335, inc. III, do Código Civil). Sobre o 

assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTIDA. A 

instituição financeira não detém legitimidade para figurar no pólo passivo 

da lide, levando-se em consideração que a mesma não é a credora da 

cártula posta em discussão. Precedentes jurisprudenciais neste sentido. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70062985429, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 26/03/2015). (TJ-RS - AC: 

70062985429 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 

26/03/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/03/2015) Desta forma, acolho a preliminar e RECONHEÇO 

A ILEGITIMIDADE PASSIVA das requeridas, nos termos do artigo 485, VI 

do CPC, e JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento de mérito. CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Março de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1023046-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023046-36.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANE BORDIGNON DA SILVA REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO e 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUCIANE BORDIGNON DA SILVA em 

face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, devidamente 

qualificados nos autos, alegando em síntese que em 05/07/2014, adquiriu 

um imóvel da requerida e que o contrato previu correções até a data da 

emissão do habite-se. Afirma que tais correções se referem a taxa de 

evolução de obras, argumentando que as mesmas não podem ser 

cobradas a partir da entrega das chaves ou da emissão do habite-se. 

Aduz que recebeu as chaves do imóvel em 09/10/2015 e que, desde o 

recebimento destas, a demandada deveria ter informado a instituição 

bancária para procedimento de liberação das parcelas do financiamento. 

Segue dizendo que o habite-se somente foi expedido em 18/01/2016. 

Relata que desde a entregas das chaves a requerida tem efetuado 

cobranças, de forma que se encontra pendente de débito conforme 

extrato retirado do site da demandada e inclusão perante o Serasa. 

Requer seja deferida antecipação de tutela para que a requerida se 

abstenha de realizar exigência das cobranças lançadas a título de 

evolução de obra a partir da entrega das chaves, assim como seja 

impedida de inserir os dados da autora no cadastro de inadimplentes e que 

seja baixado as restrições existentes. No mérito busca a confirmação da 

liminar e condenação ao pagamento pelos prejuízos causados. Com a 

inicial juntou documentos. Devidamente citada, a promovida apresentou 

contestação ID. 8127425. A parte autora impugnou a contestação ID. 

9356489, rechaçando os argumentos contestatórios, reiterando os 

pedidos iniciais. Intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. 

Decido. Trata-se de processo de meta 02 do CNJ, pelo que procedo ao 

julgamento. “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: VII - as preferências legais e as metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” (Destaquei). A 

requerida afirma que a cobrança que o autor entende indevida está sendo 

realizada pela Caixa Econômica Federal, em decorrência de contrato de 

financiamento realizado entre a autora e esta, portanto, deve a CEF 

integrar o polo passivo da lide e deve a competência ser declinada a favor 

da Justiça Federal, devendo ainda o processo extinto em face da 

construtora. No contrato de mútuo consta que a Caixa Econômica Federal 

disponibilizará empréstimo em espécie aos mutuários para a construção 

do imóvel, de acordo com as condições de prazo, juros, sistema de 

amortização, disciplinados no âmbito do SFH, cumprindo ao comprador o 

dever de restituir ao agente financeiro a quantia “emprestada” no mesmo 

gênero, qualidade e quantidade. Não vislumbro determinação legal ou 

contratual que obrigue a CAIXA ECONÔMICA a gerenciar a execução da 

obra, pois o atraso na conclusão decorre de possíveis falhas na 

execução por parte da construtora, pertencendo apenas a esta a 

responsabilidade em debate. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA 

OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETENCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROVIMENTO (...) II 

- Não se pode responsabilizar o agente financeiro por supostos vícios 

redibitórios encontrados na coisa construída. (...) - Eventuais danos 

causados em decorrência de construção inacabada, sem Habite-se e sem 

condições físicas de habitação só podem ser imputados à própria 

construtora. É dela, somente, a responsabilidade contratual pela 

construção conforme o memorial, da utilização de materiais de boa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 206 de 877



qualidade e do emprego de forma idônea do montante recebido. V. Agravo 

de instrumento conhecido e não provido”. (TRF-2 - AG: 201002010086846, 

Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA 

GAMA, Data de Julgamento: 22/11/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, 

Data de Publicação: 03/12/2010). “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF 1. A CEF, apenas na 

qualidade de credora do mútuo celebrado para viabilizar o pagamento do 

preço do bem, não tem legitimidade para responder por eventuais danos 

decorrentes de vícios inerentes à construção do imóvel. Caberia aos 

Autores demonstrar prática de ato com nexo de causalidade com os 

danos verificados no imóvel ou a sua responsabilidade pela construção, o 

que não foi feito. 2.A SASSE, por sua vez, tem natureza jurídica de direito 

privado. Assentada a ilegitimidade da CEF, a Justiça Federal não tem 

competência para dirimir o litígio. 3.Apelação improvida”. (TRF 2a. Região – 

5ª Turma Especializada – AC 200102010416997 – DJU: 14/10/2009, p. 143 

– Relator Desembargador Federal Luiz Paulo S. Araújo Filho). A inclusão 

da CEF no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou 

somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado 

pelo autor, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os 

prazos pactuados. Por outro lado, o CDC estabelece a natureza objetiva 

da responsabilidade da ré em decorrência de vício na prestação de seus 

serviços, de modo que é da Construtora o dever de reparar os danos 

patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor, assim, a mora 

no cumprimento do contrato ou falha na prestação dos serviços (caso 

constatada), garante ao adquirente o direito à indenização pelos prejuízos 

suportados. Ainda que se considerasse que a taxa discutida é recolhida 

pela instituição financeira, a matéria diz respeito a quem deve pagar o 

aludido valor depois do vencimento do prazo de entrega da obra, vez que 

o pleito de restituição do valor depende de tal reconhecimento. Nesse 

sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça Estadual: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PERDAS E DANOS – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) – ILEGÍTIMIDADE 

PASSIVA COM RELAÇÃO À “TAXA DE OBRA” AFASTADA – (...) – 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A preliminar de ilegitimidade 

passiva deve ser afastada, uma vez que as demandadas são legítimas 

para responder, na medida em que o escopo da ação é ter o 

ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel 

adquirido. (...)” (Ap 51423/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/06/2016, Publicado no DJE 29/06/2016). Destaquei. Desse modo, não 

há que se falar em ilegitimidade passiva da (s) parte (s) requerida (s) para 

responder por esta obrigação, por conseguinte, REJEITO a preliminar, bem 

como não há necessidade da inclusão do agente financiador figurar como 

litisconsorte passivo na demanda. Conforme consignado, a ação foi 

ajuizada em decorrência do atraso na entrega do imóvel que a requerida 

vendeu à (s) parte (s) promovente (s). Inicialmente, vale ressaltar que os 

contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a 

construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, 

consoante entendimento do STJ, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do 

Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a 

incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante 

financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei) É patente que a 

relação havida entre os litigantes é relação de consumo, pois se 

enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente 

definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser 

regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por 

objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações 

obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. Nesse 

passo, a legislação brasileira, além da doutrina e da jurisprudência, tratou 

do tema vulnerabilidade do consumidor, adotando a Teoria Finalista 

Mitigada. Nas palavras da jurista Eliane M. Octaviano Martins: “Inobstante 

serem detectados inúmeros entendimentos diversos acerca do exato 

alcance do conceito de vulnerabilidade, prepondera a exegese que 

sustenta dever ser a vulnerabilidade compreendida no sentido técnico, 

jurídico e socioeconômico”. Sendo assim, identificada a relação 

consumerista, bem como identificados os seus componentes, evidente 

simbiose entre caso concreto e legislação consumerista correspondente. 

Pretende a parte autora, ser indenizada a título de danos morais e 

materiais em razão do atraso no empreendimento adquirido das 

requeridas. Verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e 

venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade 

autônoma, no qual foi previsto a conclusão do empreendimento para 

30.11.2015 (Id. 4477490) acrescidos mais 180 (cento e oitenta) dias para 

entrega das chaves – (alínea M. ID. 4477490), contudo, a obrigação não 

foi cumprida no termo estipulado, isto porque, considerando que o início do 

prazo se deu com a assinatura do contrato, (05.07.2014), tinha a 

requerida até a data de 30.05.2015 para comprovar a efetiva entrega do 

bem, contudo, este foi entregue apenas em 09.10.2015, ou seja, fora do 

prazo estipulado. Nesta esteira, a previsão de prorrogação da entrega da 

obra por até 180 (cento e oitenta dias) prevista, afigura-se lícita, uma vez 

que estabelecida de forma proporcional. Digo isso, porque é de 

conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas 

variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, 

sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 180 (cento 

e oitenta dias), tendo em vista a dificuldade na definição exata do término 

da obra, mormente no caso vertente que envolve inúmeras unidades 

autônomas. Neste sentido, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO 

PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período...”. (TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4ª Câm. de Direito 

Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei) 

Veja que a lei 4.591/64, regente da matéria afeta aos condomínios e as 

incorporações imobiliárias, legitima a previsão contratual de prazos e 

prorrogações, in litteris: “Art. 48. A construção de imóveis, objeto de 

incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o 

regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e 

poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser 

contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. (...) § 2º Do 

contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 

formas de sua eventual prorrogação”. Não obstante tais constatações, 

bem como o desacerto da afirmativa segundo a qual resta impossibilitada a 

revisão das cláusulas do contrato, o certo é que não prosperam as teses 

da requerida relacionadas a inexistência de atraso, tendo em vista que 

pelo que se verifica dos autos, foi extrapolado o prazo para entrega do 

imóvel. Conforme já salientado, que a hipótese dos autos representa uma 

relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas alegações de que o atraso na conclusão do 

empreendimento e entrega da unidade da autora deu-se por motivos de 

força maior, integram o risco do empreendimento, sendo considerado pela 

jurisprudência pátria fortuito interno para fins de análise do nexo de 

causalidade entre o atraso e os danos suportados pelo consumidor 

adquirente. Com efeito, as justificativas apresentadas para a prorrogação 

da conclusão das obras constituem questões afetas ao risco do 

empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a ré da 

responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, 

caracterizada pelo atraso na entrega da unidade. Nesse sentido: 

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO 

– UNIDADE IMOBILIÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO 

NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO DE CONTRATO. DIREITO CIVIL. 

Contrato de promessa de compra e venda e de construção. Unidade 

imobiliária não entregue no prazo ajustado. Inadimplemento da construtora 

e incorporadora. Caracterizado o inadimplemento por parte do promitente 

vendedor, que não efetuou a entrega das unidades no prazo previsto, 

nem demonstrou a ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, impõe-se 

a rescisão dos contratos, com a devolução das quantias recebidas, 

monetariamente corrigidas, e com juros de mora desde a citação. Não 

constitui caso fortuito ou forca maior, suficiente para excusar a obrigação 

de entrega do imóvel, o alegado fato da inadimplência dos demais 

compradores, posto que é circunstância previsível pela construtora em 
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face da modalidade de financiamento da obra que ela mesma elegeu e 

ofereceu aos promitentes compradores. Recurso desprovido. (RIT) 

1999.001.13031 - APELAÇÃO CÍVEL. DES.” Não é admissível que a 

construtora transfira ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de 

construção civil, assumidos pela mesma na qualidade de incorporadora e 

construtora de bens imóveis. Quanto à correção monetária durante a fase 

de evolução da obra e quanto aos juros de mora, é patente a inexistência 

de ilegalidade ou abusividade na correção monetária sobre o saldo 

devedor, ainda que existente a mora na entrega do imóvel por culpa da (s) 

demandada (s), uma vez que: “a atualização do contrato se destina 

exclusivamente a recomposição do valor da moeda, não sendo capaz de 

ocasionar bonificação ou acréscimo patrimonial para construtora em 

detrimento do comprador”, nos termos da recente decisão proferida pelo 

E. Tribunal Estadual, eis a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ART. 273, 

CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DEFERIDA EM PARTE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - 

IMÓVEL NOVO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CLÁUSULA DE 

TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - EXTRAPOLAÇÃO - INCIDÊNCIA DA MULTA 

CONTRATUAL - LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELA FALTA DE 

FRUIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONGELAMENTO DO SALDO 

DEVEDOR - INVIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SE LIMITA A 

RECOMPOR O VALOR DA MOEDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Tratando-se de promessa de compra e venda de apartamento novo, o 

atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância convencionado 

acarreta evidentes prejuízos ao consumidor. Presentes os requisitos para 

a antecipação da tutela, ele tem direito à multa contratual e aos lucros 

cessantes pelo não usufruto do imóvel, até o recebimento das chaves 

(AgRg no AREsp nº. 395.105/RJ). Descabido o congelamento do saldo 

devedor, uma vez que a correção monetária não representa bonificação 

ou acréscimo patrimonial para a construtora, pois se limita a recompor o 

valor da moeda”. (AI 80952/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 

14/09/2015). Embora não seja novidade, importante salientar que a mora 

teve início com descumprimento do prazo estipulado na avença contratual, 

desde Maio/2015, por culpa da parte promovida, não devendo incidir 

JUROS durante esse período, apenas correção monetária. A propósito: 

“AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MORA DA COSNTRUTORA RÉ - SALDO 

DEVEDOR - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS, APENAS CORREÇÃO 

MONETÁRIA - DANO MORAL CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES - Cuida a 

hipótese de demanda ajuizada pelos Autores contra a Construtora Ré 

(Gafisa) em razão de atraso na entrega do imóvel adquirido. - Atraso na 

entrega do imóvel. Configurada a mora desde a data em que deveria ter 

sido entregue o bem, em fevereiro de 2010, já computado o prazo da 

cláusula de tolerância de 180 dias, até a efetiva entrega das chaves, em 

agosto de 2012. - Absurda a alegação da Ré de ilegalidade da 

condenação à entrega das chaves por ausência de quitação do preço, 

quando é fato notório (art. 334, I do CPC) que a averbação do "habite-se" 

é exigido pelas instituições financeiras para liberação do financiamento 

imobiliário. Dessa forma, vê-se que o embaraço à quitação do preço pelos 

Autores foi causado pela própria Ré, que não pode por isso opor a 

exceção do contrato não cumprido, sob pena de se beneficiar da sua 

própria torpeza. - Dano moral configurado. Valor da verba indenizatória 

que se ostenta adequado diante das peculiaridades do caso concreto. - 

Decisão Agravada mantida. - Recurso Improvido”. (TJ-RJ , Relator: DES. 

CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SÉTIMA CAMARA CIVEL). Destaquei. Conforme cediço, o 

índice estabelecido no contrato - INCC -, visa exatamente analisar a 

evolução dos custos das construções habitacionais, correção das 

parcelas, sendo aplicável somente durante a obra. Nesse contexto, 

entendo que deve ser mantido o INCC durante todo o período da obra, 

sendo a atualização pelo IGP-M/FGV prevista no contrato aplicável 

somente após a entrega das chaves do imóvel. Constatada a mora 

injustificada da Requerida, não pode tal ônus ser imputado ao autor, desse 

modo, é devida a incidência de correção monetária para a hipótese, e 

incabível a aplicação de juros sobre o saldo devedor do imóvel, desde 

Maio/2015 até a entrega das chaves, devendo ser ressarcidos os valores 

pagos indevidamente de forma SIMPLES. Pois bem, o art. 393, do Código 

Civil reza que o ‘devedor não responde pelos prejuízos resultantes de 

caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizados’. Nesse ponto, o renomado civilista SILVIO RODRIGUES, 

ao explanar sobre o tema, ensina que ‘o caso fortuito constitui um 

impedimento relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa, 

enquanto a força maior advém de um acontecimento externo’. Não há 

como afastar a responsabilidade da promovida, mormente quando 

verificado que para circunstâncias como estas, eventuais e pontuais, para 

não dizer previsíveis, restando evidenciado o descumprimento contratual 

por parte da requerida e, por conseguinte, sua responsabilidade em 

indenizar os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Quanto 

ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "É a lesão ao 

patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a 

violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo 

direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª ed., segunda 

tiragem, 1.998).” O dano moral ocorre quando há violação a um dos 

direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, 

liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que 

asseguram a dignidade da pessoa humana. Embora o STJ tenha entendido 

que a indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega do 

imóvel não possui caráter absoluto e não é presumível (RECURSO 

ESPECIAL 2016/0253093-5), no caso em discussão houve atraso 

considerável, extrapolando o prazo contratualmente ajustado, gerando 

frustração das expectativas de melhoria de qualidade de vida. Portanto, é 

inegável que os danos causados ao (s) autor (es) e o nexo de 

causalidade entre a ação e o dano, impõe a (s) requerida (s) o dever de 

indenizar (em) com base na responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade, seja com fundamento no artigo 37, § 6º, da CF/88, seja com 

base no artigo 927, parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 

do CDC. É sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide o 

fornecedor de serviços e produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 

8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Nesse sentido, é o 

entendimento do E. Tribunal Estadual: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO 

CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A justiça comum é 

competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre 

particulares, caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à 

Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como 

agente financeiro” (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). 2. Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de 

imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano 

moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação 

de efetivo prejuízo. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar 

elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a 

reincidência da conduta lesiva”. (Ap 158384/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, 

Publicado no DJE 25/05/2017). Destaquei. “RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO CONSTRUTORA 

PAGAMENTO DE ALUGUERES E DANOS MORAIS - ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA - ATRASO INJUSTIFICADO PARA 

ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MATERIAL COMPRADO - ATRASO QUE ENSEJOU A LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM 

ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC. É devida a 

reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo 

comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. O atraso 

prolongado na entrega do imóvel, destoa dos patamares de razoabilidade 

na espera ou expectativa de obter o objeto contratual, por nítido abuso de 

direito praticado pela Construtora da obra. A análise do contexto dos 

fatos, evidencia a ocorrência de frustração da legítima expectativa do 

comprador que ultrapassa a esfera dos meros dissabores e 

aborrecimentos. Configura ofensa a direitos da personalidade. Se há 

ofensa a direitos da personalidade, surge para o Comprador, como 
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acertadamente determinou o Juízo a quo, o dever de indenizar os danos 

morais experimentados”. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS–CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO- QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO 

COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, não há como eximir a responsabilidade da Apelante pelo 

significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode 

transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, 

assumidos por ela na qualidade de incorporadora e construtora de bens 

imóveis. Por conseguinte, restam evidenciados os elementos do dever de 

indenizar, consubstanciados no descumprimento injustificado do prazo de 

entrega da unidade, o dano pela impossibilidade de usufruir o bem, bem 

como o nexo de causalidade. No que tange ao valor indenizatório, doutrina 

e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação deve-se 

considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, nos termos do 

art. 944 do Código Civil. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se 

ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

foram indevidamente impostos”. (Ap 163127/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, eventuais atrasos na conclusão do empreendimento e 

entrega do imóvel por motivos de força maior, integram o risco do 

empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito 

interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os 

danos suportados pelo consumidor adquirente. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a 

fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade 

da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a 

direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos”. (Ap 

179190/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017) Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DA OBRA – ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES 

– REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A justiça comum é competente para apreciar demanda que 

trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se 

descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa 

Econômica Federal figure apenas como agente financeiro. O atraso 

injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de 

moradia configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de 

prejuízo e autoriza a condenação da construtora em indenizar o 

promitente-comprador pelos aluguéis que teve de pagar até a efetiva 

entrega das chaves. Observados os parâmetros e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo 

Juízo a quo no arbitramento dos danos morais é medida que se impõe”. 

(Ap 125431/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) Destaquei. Nessa esteira, comprovado o fato e presente o 

dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação do 

dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: 

CONDENAR a demandada a indenizar pelos prejuízos de ordem moral a ela 

causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem 

também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o 

valor da indenização, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que 

considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem 

configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês desde 

a citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. DECLARAR 

abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor 

do imóvel desde Maio/2015 até a entrega das chaves ao (s) comprador 

(es), bem como DECLARAR devida somente a incidência de correção 

monetária pelo INCC para a hipótese, sendo a atualização pelo IGP-M/FGV 

prevista no contrato aplicável somente após a entrega das chaves do 

imóvel, devendo ser ressarcidos os valores pagos indevidamente de 

forma SIMPLES, pela requerida, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

de cada desembolso e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) 

parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

23 de março de 2020 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016477-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI OAB - 

651.629.511-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA MUNIZ FEDERICI (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raffaela Santos Martins Amaral OAB - MT14516-O (ADVOGADO(A))

 

Processo Judicial Eletrônico n.° 1016477-19.2016 Defiro o pedido ID 

9414506, autorizando a requerida a entregar a chave do imóvel 

desocupado em juízo, assim intime-se a requerida para proceder a entrega 

das chaves no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a autora para se 

manifestar sobre demais pedidos de ID 9414506, no prazo de 5 (cinco) 

dias Cumpra-se. Cuiabá, 19 de setembro de 2017. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1016477-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

MARIELA CAMPOS DE CAMPOS OLIVEIRA MORETTI OAB - 

651.629.511-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA MUNIZ FEDERICI (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raffaela Santos Martins Amaral OAB - MT14516-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045365-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL NAYTER PEREIRA DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante do disposto na Portaria-Conjunta nº 249/2020 e conforme 

certificado ID 30534367, necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação para o dia 30/07/2020 às 12h:30min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029717-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA KUNTZLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 13/12/2019, às 09h20min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029554-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNER VINICIUS CARNEIRO LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 13/12/2019, às 11h28min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024104-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKEYAS JEFTER SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISLIANE MARCINIAK ANGREVES (REQUERIDO)

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

 

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

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, de ID. 23964632.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009964-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009964-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO MONTE DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 
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apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010068-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010068-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036024-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B.D.S.C.S. (AUTOR(A))

SILVANA DOS SANTOS CARVALHO SOARES (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (REU)

FABIANA (REU)

MARCIA (REU)

PAMELA ( ANTIGA SINDICA) (REU)

RAIANE (REU)

CLAUDIA (REU)

ANA CRISTINA (REU)

RUSSANDRA LUIZA RUSU DOS REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. de ID. 30412834.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032388-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

ANACLEIDE DE MORAIS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 21/10/2019, às 12h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020060-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERBAL LUCIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS GULARTE (REQUERIDO)

JOAO DE FREITAS QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011485-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005763-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS DE MORAES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data, após consulta ao sistema de Depósitos Judicias, 

constatou-se que não há valor(es) vinculado(s) a este processo. Em vista 

disso, impulsiono estes autos à urgente solicitação de vinculação ao 
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Departamento de Conta Única.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007041-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASSIA CAPRINI ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 25/10/2017, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032388-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

ANACLEIDE DE MORAIS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 21/10/2019, às 12h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015467-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICK CAMPOS COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT12547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049449-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ALVES DA SILVA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049449-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEYTON ALVES DA SILVA XAVIER REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. Vistos. Considerando que ambas as partes manifestaram 

desinteresse na auto composição, deixo de designar nova data para 

realização de audiência de conciliação. No mais, intime-se a parte autora 

para se manifestar acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 350 do CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013312-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013312-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAERCIO GOMES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1013477-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANDRO DE MOURA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013477-69.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LOCALIZA RENT A CAR SA EXECUTADO: EDIANDRO DE MOURA LEITE 

Vistos. Intime-se o exequente para promover a regularização processual, 

visto que a inicial e documentos foram juntados por advogado não 

habilitado no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. No 

mais, considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, deverá efetuar/comprovar o pagamento, no mesmo 

prazo mencionado, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013343-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013343-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZABEL MARIA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência e comprovante de depósito em conta 

bancária, documento inválido para este fim. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, 

levando-se em consideração a ausência de demonstração da 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, 

ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013288-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEY CRISTINA SANTANA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS EDUARDO AVALONE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013288-91.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FLODOALDO ALBANO BEZERRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLEY CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, 

CARLOS EDUARDO AVALONE Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, 

deverá esclarecer se está sendo representada por Admmetta 

Administradora Ltda., caso positivo, deverá emendar a inicial com tal 

informação, assim como proceder o correto cadastro no sistema PJE, 

também sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013322-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO DE SA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013322-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAIO DE SA ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Intime-se a parte autora para completar a inicial, a fim de 

indicar sua profissão, assim como descrever o fato detalhadamente, 

incluindo data, hora, local e dinâmica do acidente, membro lesionado, etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. Deverá ainda apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no mesmo prazo acima mencionado, 

também sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013526-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL WISH (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013526-13.2020 Visto. Verifica-se que a inicial se baseia na 

necessidade de utilização da área comum do condomínio durante o 

período de isolamento social em decorrência do Covid 19 (coronavírus), no 

caso a piscina, pelos residentes da unidade 302, afirmando que o autor 

necessita realizar atividades físicas para combater a tendência à 

depressão, bem como por seu filho ser portador da síndrome chamada 

CTNNB1, necessita de hidroterapia, entretanto o menor não faz parte do 

polo ativo e não foi informada quem são os residentes na unidade 302, 

ademais, convém registrar que o autor não pode pleitear em nome próprio 

direito alheio (do menor e dos demais residentes da unidade autônoma - 

art. 18, NCPC). Constata-se, ainda, que apesar da parte autora ter 

distribuído a presente ação com a opção ‘Justiça Gratuita’, não formalizou 

na inicial pedido de concessão da justiça gratuita, assim intime-a para 

esclarecer se pretende a concessão dos benefícios, em caso de requerer 

a concessão, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, deverá apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em sigilo), ou 

recolher as custas de distribuição, bem como para emendar a inicial, no 

sentido de esclarecer o interesse do menor e dos demais moradores da 

unidade 302 em também figurar no polo ativo da ação, do contrário, deverá 

corrigir a narrativa dos fatos e o que mais entender necessário, tudo no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do CPC). Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013554-78.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013554-78.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EDMILSON PEREIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057293-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057293-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR REU: BANCO GMAC S.A., 

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP Vistos. 

Considerando que o autor não apresentou documentos novos que 

permitissem a modificação do despacho retro e permanecendo dúvida 

quanto à idoneidade da prova documental apresentada, intime-se 

novamente o autor para emendar a petição inicial, adaptando-a ao 

procedimento comum, conforme determina o artigo 700, §5º, CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005493-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZO MANCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA OAB - MT26609/O (ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005493-34.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VINCENZO MANCIN Vistos. Recebo a inicial. Intime-se o 

Ministério Público para, querendo, se manifestar, no prazo de quinze dias 

(art. 721, do NCPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060470-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060470-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESIEL SOUSA OLIVEIRA REU: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Visto. Verifica-se na inicial que o autor exerce a 

profissão de militar, assim, nos termos do artigo 99, §2º do CPC, intime-o 

novamente para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como holerite, 

declaração de imposto de renda, CTPS completa etc., que apresentem a 

sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039495-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MONTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA MONTEIRO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039495-64.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADILSON MONTEIRO DE ALMEIDA, MARIA DA PENHA 

MONTEIRO DE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: FRANCISCO JUNIOR 

QUEIROZ LUZ Vistos. Em análise aos autos, verifica-se a existência de 

algumas irregularidades que devem ser esclarecidas e, sendo o caso, 

sanadas, para possibilitar o recebimento da inicial e regular deslinde do 

feito. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

esclarecer se Maria da Penha Monteiro de Almeida Santos faz parte do 

polo ativo ou figura apenas como representante, caso positiva a segunda 

hipótese, deverá corrigir o cadastro no sistema PJE; b) apresentar 

procuração pública completa, já que a juntada ID 23696906 consta sem o 

verso; c) apresentar instrumento de mandato referente à Adilson Monteiro 

de Almeida, seja em nome próprio ou através de representante, devendo 

constar essa informação de forma expressa. Tudo sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. 

Na oportunidade, deverá ainda apresentar a sentença condenatória que 

originou o débito alegado, assim como o contrato firmado com o requerido. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012738-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DA SILVA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012738-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULA DA SILVA DE SOUSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, esclarecer se pretende o recebimento do seguro obrigatório 

DPVAT referente à invalidez permanente, considerando o pedido 'c' 

presente na inicial. Após, volte-me concluso. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0052382-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICKE ANTHONY MOURA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA OAB - MS12045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005763-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS DE MORAES CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminhei malote ao departamento de depósitos judiciais 

para as providências cabíveis, conforme expediente anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032388-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

ANACLEIDE DE MORAIS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 21/10/2019, às 12h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007041-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASSIA CAPRINI ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 25/10/2017, às 11h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008831-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012823-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT12086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ CARVALHO GOMES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012823-82.2020 Vistos. Cuida-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial c/c com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Vanderlei 

Elias da Cunha em desfavor de Sergio Luiz Carvalho Gomes, alegando que 

é credor do executado na quantia atualizada de R$ 22.319,35, 

representada pelo contrato de prestação de serviços advocatícios. Aduz 

que o requerido somente possui um imóvel em seu nome, razão pela qual 

pretende em sede a tutela de urgência de natureza cautelar para que seja 

determinado restrição/penhora na matrícula do terreno lote 50 quadra 8 

matricula n 121.188, para posterior intimação interessados e 

leilão/adjudicação. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

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

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] A despeito da 

plausibilidade das alegações tecidas pelo exequente, não se pode 

verificar, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, vez 

que o autor sequer apresentou documentos para comprovar a existência 

de outras dívidas em nome do executado, restrições de crédito, etc., ou 

seja, vez que não resta suficientemente demostrado que executado esteja 

dilapidando seu patrimônio, ou que se encontra em estado de insolvência. 

Ademais pelos documentos de id. 18391839, existem outros bem em nome 

do executado. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo exequente. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, 

dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013535-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013535-72.2020 Visto. Verifica-se que a autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda. O assunto é de 

ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado 

de carência da parte requerente, a fim de garantir a destinação do 

benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Conforme a cópia da declaração de imposto de renda (id. 

30581442), verifica-se que ela possui valor de renda considerável, ou 

seja, não se enquadra em situação de miserabilidade, além disso, o valor 

da causa não é alto e pelo novo regramento processual ainda há 

possibilidade de parcelamento. Não pode a parte pretender que o Estado 

assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, 

justificando a concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado 

assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de 

não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido: 

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.” (Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – Assistência judiciária Gratuita 

– Indeferimento – Insurgência - Documentos juntados que são 

incompatíveis com a alegada incapacidade financeira – É dever da parte a 

prova dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiram – 

Agravantes que não comprovaram nem a ausência de recursos e nem a 

alteração da capacidade financeira - Hipótese que autoriza o 

indeferimento do benefício – Diferimento das custas para o final que não é 

cabível ao caso – Possibilidade de parcelamento que ora se defere - 

Agravo parcialmente provido.” (TJSP; Agravo Interno Cível 

3000199-55.2013.8.26.0538; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 

12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara 

Única; Data do Julgamento: 21/03/2020; Data de Registro: 21/03/2020) 

Assim, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência 

financeira, INDEFIRO o pedido da parte autora de assistência judiciaria 

gratuita. No mais, verifica-se que a autora interpôs a presenta ação de 

despejo com tutela de urgência, visando a desocupação do imóvel de sua 

propriedade, entretanto pelo contrato de locação de id. 30498790, a autora 

não fez parte da relação jurídica, vez que, supostamente, foi celebrado 

por Victor Alves de Oliveira Fonseca e Maria Lucia dos Santos Siqueira, 

além do que o mesmo não está assinado. Assim intimem-se a autora para 

emendar a inicial, no sentido de esclarecer os fatos, apresentando o 

contrato celebrado com Maria Lucia, deverá corrigir a narrativa dos fatos 

e o que mais entender necessário, bem como efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do NCPC). Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033115-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PAULA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033115-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAIANE PAULA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. Considerando a necessidade de realização de perícia médica e 

a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e 

do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do 

STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, e nos termos do art. 370 do 

CPC, determino de ofício a produção de prova e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 
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localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. Os honorários serão pagos por ambas as partes, assim intime-se 

a parte ré para realizar o depósito de 50% do valor arbitrado, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), e no tocante à cota parte da autora, 

por ser beneficiária da justiça gratuita, será suportado pelo Estado, 

devendo ser expedida certidão de crédito ao perito após a entrega do 

laudo (art. 95, CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para 

o inicio dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o 

necessário para que todos sejam cientificados da referida designação. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 

1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre em contato com 

seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo 

compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. Após a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, volte-me concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030289-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030289-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUDSON DE ARRUDA PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Indefiro o pedido de reconsideração de ID 22739773, 

considerando que a requerida não apresentou fato novo que pudesse 

alterar a decisão proferida, já que, conforme fundamentado, os 

documentos rechaçados foram protocolados junto a inicial. No mais, 

considerando a necessidade de realização de perícia médica e a 

possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real e 

do interesse público de efetividade da Justiça, segundo o entendimento do 

STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, e nos termos do art. 370 do 

CPC, determino de ofício a produção de prova e nomeio como perito o Dr. 

FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 

4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. Os honorários serão pagos por ambas as partes, assim intime-se 

a parte ré para realizar o depósito de 50% do valor arbitrado, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), e no tocante à cota parte da autora, 

por ser beneficiária da justiça gratuita, será suportado pelo Estado, 

devendo ser expedida certidão de crédito ao perito após a entrega do 

laudo (art. 95, CPC). Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para 

o inicio dos trabalhos periciais, devendo a Gestora providenciar o 

necessário para que todos sejam cientificados da referida designação. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 

1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre em contato com 

seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que o mesmo 

compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. Após a 

conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação 

das partes, volte-me concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047213-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSARIA DE ARRUDA RODRIGUES (AUTOR(A))

G. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047213-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. A. L., MARIA ROSARIA DE ARRUDA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais proposta por G. A. 

L., menor assistido por sua genitora MARIA ROSARIA DE ARRUDA 

RODRIGUES em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. A parte autora foi devidamente intimada por duas vezes para 

proceder a regularização processual, contudo, não a fez adequadamente. 

É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada a proceder a 

regularização processual referente à assinatura do menor assistido na 

procuração, juntamente com a de sua genitora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, contudo, em manifestação foi juntada 

procuração outorgada somente pela genitora/assistente (ID 25515375). 

Novamente intimada a proceder corretamente a regularização, sob pena 

de extinção (ID 28787492), a parte autora trouxe o mesmo documento já 

juntado anteriormente, não atendendo ao determinado (ID 29066010). 

Sabe-se que a outorga do instrumento de mandato válido apresentado 

corretamente é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, pelo que, oportunizada a parte a regularização, mas 

não sendo feita da forma legal, pode ser reconhecida de ofício a qualquer 

tempo pelo juiz, nos termos do artigo 485, parágrafo 3º, do CPC. Assim, 

inexistindo, nos autos, procuração idônea e regular impõe-se o 

reconhecimento da falta de capacidade postulatória, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUNTADA DE 

SUBSTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO À ÉPOCA DA 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– OPORTUNIZAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 267, IV, CPC – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 

Oportunizada a regularização da representação processual pelo juízo do 

feito e o patrono da parte autora não supre a falta de procuração, 

impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, cm base no 

art. 267, IV, do CPC. (Ap 110114/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Posto isso, com fundamento no 

artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito. Sem custas processuais e também sem 

honorários advocatícios, vez que não estabelecida a relação processual. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007359-17.2008.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO OAB - MT196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO DE MELLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GUILHERME ANTONIO MALUF (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUNNO FRANCO MELLO OAB - MT7903-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA OAB - MT11056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ. As partes se compuseram amigavelmente (Id. 

27107061). HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes, conforme disposto no art. 90, 

§ 3º, CPC. Honorários na forma pactuada. Não há falar em suspensão do 

feito, vez que, havendo inadimplência, poderá ser iniciada a fase de 

cumprimento de sentença. Diante da renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante 

as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035773-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MARIA CORREA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES OAB - MT7945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Letícia Maria Correa Figueiredo ajuizou Ação de Cobrança c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico, ambas qualificadas nos autos, aduzindo que dia 05 

de novembro de 2015, a autora foi submetida a uma cirurgia de urgência, 

para retirada de um carcinoma mamário invasivo, o qual foi realizado pela 

equipe do cirurgião Dr. Marcelo Sampaio, CRM 74553, no Hospital Sírio 

Libanês em São Paulo/MT. Narra que as despesas de consulta e da equipe 

cirúrgica somam a quantia de R$ 83.931,79 (oitenta e três mil, novecentos 

e trinta e um reais e setenta e nove centavos), e o plano de saúde da 

autora não contempla o reembolso de cirurgias/exames no local onde a 

mesma se submeteu a tais procedimentos. Requer a procedência da 

demanda para que a ré seja condenada a ressarcir a autora no valor de 

R$ 83.931,79 (oitenta e três mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e 

nove centavos), e ao pagamento de indenização por dano moral, no valor 

de R$ 10.000,00, além das verbas de sucumbência. A ré apresenta 

contestação (Id. 18467007), alegando que a autora ao invés de procurar 

as dezenas de hospitais credenciados no Estado de São Paulo, resolveu 

por si só buscar o nosocômio Sírio Libanês, a qual não possui 

credenciamento com ré; que o Hospital Sírio Libanês possui tabela própria 

para seus médicos, não havendo possibilidade de custeio em tal valor; que 

a ré não pode arcar com o ônus de prestar serviços além dos oferecidos 

no contrato, não havendo que se falar em danos morais. Requer a 

improcedência dos pedidos, com a condenação da autora nas verbas de 

sucumbência. Réplica no arquivo de Id. 19103376. As partes foram 

intimadas para especificarem as provas (Id. 23516135), e ambas 

manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 24362684 e 

24698284). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Letícia Maria 

Correa Figueiredo em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico. Ressalte-se que os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação 

de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC: “Art. 3º 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Logo, é 

possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a 

viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas 

que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 6º, V c/c art. 51, IV do 

CDC). A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão 

interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor. Pois bem. 

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora de ser ressarcida pelos 

valores pagos em procedimento realizado em hospital não conveniado pela 

ré. Sem delongas, em caso semelhante, o STJ já manifestou que “o 

beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado da capital e 

de alto custo para realização do tratamento, ainda que emergencial, da 

sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o 

pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, 

a operadora do plano de saúde contratado tem o dever reembolsar os 

valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente”. Confira-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO 

RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de 

cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, devido à negativa 

de reembolso das despesas médico-hospitalares e do fornecimento da 

medicação utilizada no tratamento de câncer. 2. O reexame de fatos e a 

reinterpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é 

inadmissível. 3. O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital 

privado da capital e de alto custo para realização do tratamento, ainda que 

emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear 

com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses 

contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de 

reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. 

Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de 

Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo 

Interno no agravo em recuso especial não provido”. (STJ, AgInt no AgInt 

no AREsp 1179047/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019). Negritei “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO 

MÉDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. PLEITO PARA 

RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS. EXISTÊNCIA DO 

SERVIÇO NA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO AO 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A TABELA 

PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE.REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A convicção a que chegou 

o Tribunal a quo quanto à limitação contratual do reembolso das despesas 

feitas em hospital não credenciado decorreu da análise do conjunto 

probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do 

mencionado suporte. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Ademais, de 
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acordo com a jurisprudência do STJ, o beneficiário de plano de saúde que 

escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital 

e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que 

emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear 

com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses 

contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de 

reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. 

(REsp 1679015/MS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). 3. Agravo interno não provido”. 

(STJ, AgInt no AREsp 1426471/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019). Negritei. 

“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ÓBICES PROCESSUAIS AO 

CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. CUSTEIO 

INTEGRAL DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO 

À TABELA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. 1. "Não 

sendo possível o atendimento na rede credenciada, é válida a cláusula 

que limita o reembolso à tabela da operadora de plano de saúde". (AgInt no 

REsp 1408219/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) 2. Por um lado, a forte 

intervenção estatal na relação contratual e a expressa disposição do art. 

197 da CF, deixa límpido que o serviço é de relevância pública, 

extraindo-se da leitura do art. 22, § 1º, da Lei n. 9.656/1998, a inequívoca 

preocupação do legislador em assegurar o equilíbrio financeiro-atuarial 

dos planos e seguros de saúde, que devem estar assentados em planos 

de custeio elaborados por profissionais, segundo diretrizes definidas pelo 

Consu. 3. Por outro lado, o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 estabelece que 

deve ser realizado pela operadora do plano de saúde o reembolso, nos 

limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo 

beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou 

emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, 

contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo 

com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados 

pelo respectivo produto. Precedente. 4. O beneficiário de plano de saúde 

que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra 

capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda 

que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de 

custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. 

Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever 

de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido 

contratualmente. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) 5. Agravo 

interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 1307957/MG, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018). 

Negritei. Portanto, o reembolso requerido pela autora deverá ser realizado 

pela ré nos valores limites do que foi estabelecido contratualmente. Quanto 

ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida 

privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. 

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse 

que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 

Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 

2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo 

psíquico, moral e intelectual da vítima. ( In Direito Civil. Responsabilidade 

Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na situação vivenciada pela autora, 

por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas 

consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de 

acarretar interferências à esfera extrapatrimonial. Com essas 

considerações, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Letícia Maria 

Correa Figueiredo em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico, para condenar a ré a reembolsar a autora os valores gastos para 

retirada de um carcinoma mamário invasivo, realizado no Hospital Sírio 

Libanês em São Paulo/MT, nos limites do que foi estabelecido 

contratualmente, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso. Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) 

ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1051597-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA CRISTINA HAUG ISERNHAGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Otília Cristina Haug Isernhagen ajuizou Ação de Alvará Judicial, 

alegando que é irmã da Sra. Martha Johanna Haug, a qual faleceu em 

01/11/2019, com causa da morte desconhecida, e que ela não deixou 

filhos, e visando atender ao interesse manifestado em vida pela de cujus, 

de ser cremada, deu início ao procedimento, mas o crematório recusou-se, 

em razão da causa morte ser indeterminada. Assim, requer alvará judicial 

para Cremação do Corpo de Martha Johanna Haug. No arquivo de Id. 

25927312 consta decisão autorizando a cremação. Parecer favorável do 

Ministério Público consta no arquivo de Id. 30275495. É o relatório. Decido. 

Trata-se de feito de menor complexidade pelo que passo a julgá-lo. 

Verifica-se que a certidão de óbito de Martha Johanna Haug está 

colacionada no arquivo de Id. 25921405; que a POLITEC atestou a 

realização do exame de necropsia e não se opôs ao ato crematório (Id. 

25921413) e que a Prefeitura de Cuiabá expediu autorização para 

sepultamento/cremação nº 3397/2019 (Id. 25921414). Conforme exposto 

na decisão de Id. 25927312, no Brasil essa pratica é regulamentada e 

orientada pela Lei 6.016/73, art. 77, §2º, e no caso dos autos, os 

requisitos necessários estão devidamente comprovados, sendo o 

atestado médico firmado por 2 médicos, o Boletim de Ocorrências, e a 

manifestação de vontade dos familiares/herdeiros. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de Alvará Judicial formulado por Otília Cristina Haug 

Isernhagen, para autorizar a cremação do corpo da Sra. Martha Johanna 

Haug, consequentemente confirmo a decisão de Id. 25927312. Sem custas 

processuais por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem 

honorários advocatícios, pois incabível na espécie. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0029000-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SILVA REIS OAB - 042.871.571-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - MT17504-O (ADVOGADO(A))

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS OAB - 01.356.570/0001-81 

(REPRESENTANTE)

JOSEMIR FARIAS CORDEIRO - ME OAB - 10.687.646/0001-42 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Alessandra Silva Reis ajuizou Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais em desfavor de Josemir Farias Cordeiro - Me e Linaldo 

Antônio Dos Santos Silva, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que no dia 23/03/2014, por volta das 13horas, estava no interior 

do veículo Fiat/UNO WAY 1.4, Placa OAX – 7052, o qual transitava na 

rodovia BR 070, Km 540,8, e foi atingido violentamente na traseira pelo 

caminhão Ford Cargo, placa PGT 8772, de propriedade do réu Jesemir, 

conduzido pelo corréu Linaldo. Narra que com o impacto, a autora sofreu 

várias lesões, fraturas, etc., e ficou internada na UTI por quatorze dias no 

Pronto Socorro de Várzea Grande/MT Requer a procedência da demanda 

para que os réus sejam condenados ao pagamento de R$ 8.600,01 a título 

de dano material, e R$ 144.800,00 de indenização pelos danos morais 

sofridos, além das verbas de sucumbência. O réu Josemir apresenta 

contestação (Id. 27023277), impugnando o valor da casa atribuído pela 
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autora. Aduz que não pode arcar com o suposto prejuízo da autora, vez 

que na época do sinistro o veículo estava locado para a empresa Tabocas 

Participações e o corréu Linaldo era funcionário desta, pelo que denuncia 

a referida empresa à lide, bem como a seguradora Brasil Seguros; que 

não houve omissão de socorro, já que no boletim de ocorrência não há 

qualquer informação da autora que possibilitasse a localização da mesma 

pelo réu; rebate os pedidos da autora e requer, caso entenda pela 

condenação, que os valores sejam reduzidos. Réplica no arquivo de Id. 

27023306. A autora formulou pedido de desistência da ação em relação 

ao corréu Linaldo (Id. 27023360), o qual foi homologado na decisão de Id. 

27023362, e na ocasião foi indeferido o pedido do réu Josemir de 

denunciação à lide da empresa Tabocas e deferido quanto à seguradora 

Brasil Veículos. A litisdenunciada Brasil Veículos apresentou defesa (Id. 

27023368), discorrendo sobre os limites da apólice; inexistência de 

solidariedade entre segurado e segurador; ausência dos requisitos da 

responsabilidade civil; impugna os pedidos de danos materiais e morais. 

Requer a improcedência dos pedidos autorais, mas em eventual 

condenação, sejam respeitados os limites da apólice e abatido o valor 

recebido pela autora à título de seguro DPVAT. Réplica no arquivo de Id. 

27023588. No arquivo de Id. 27023694 consta decisão saneadora, onde 

foi rejeitada impugnação ao valor da causa, e deferida a produção de 

prova oral. Audiência de instrução e julgamento foi realizada (Id. 

27023700). Razões finais da litisdenunciada e das partes constam nos 

arquivos de Ids. 27048838, 27096140 e 27266117. É o relatório. Decido. 

Trata-se de processo de meta 02 do CNJ pelo que procedo o julgamento. 

Cuida-se de Ação de Indenização por danos Morais e Materiais ajuizada 

por Alessandra Silva Reis em desfavor de Josemir Farias Cordeiro - Me. 

Pois bem. Em sede de responsabilidade civil, cumpre estabelecer 

inicialmente as disposições legais aplicáveis à espécie, a começar pelo 

artigo 186 do CC, confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência o ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, do 

mesmo diploma, estabelece que Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a configuração do 

ilícito civil é indispensável a prática de ato lesivo, com culpa ou dolo. Além 

do ato lesivo, é indispensável que do mesmo resulte dano material ou 

moral ao ofendido, sendo que o terceiro elemento caracterizador do ilícito 

civil é o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Apenas se restarem evidenciados esses três elementos é que surgirá o 

dever de indenizar. Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro assim 

dispõe: “Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu 

veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança 

do trânsito. “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá às seguintes normas: [...]. § 2º Respeitadas as 

normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem 

decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela 

segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, 

pela incolumidade dos pedestres”. Sem negrito e destaque no original. 

(Negritei e destaquei). Vê-se que na declaração prestada pelo condutor 

Linaldo perante a polícia civil ele noticiou que (Id. 27023001): “[...], 

trafegava na condução do caminhão Ford Cargo de placas PGT-8772 na 

Rodovia BR070 com destino à cidade de Lambari do Oeste/MT quando ao 

passar pelo radar à cerca de 35km/h, proximidades do trevo de acesso à 

Rodovia que liga à cidade de Poconé/MT, o declarante atingiu a velocidade 

aproximada de 70km/h e não percebeu quando atingiu a traseira de 01 

veículo Fiat Uno que estava trafegando lentamente, quase parando, em 

virtude de uma obra de estrada localizada mais à frente, que o trabalhos 

das obras não estavam sinalizados, que com a colisão o Fiat Uno atingiu 

mais 04 veículos parados que estava à frente dele, que dois ocupantes do 

uno ficaram presos nas ferragens e tiveram ferimentos graves nas 

pernas e foram socorridos ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande 

pelo SAMU [...].” (Negritei). Extrai-se do Boletim de Ocorrência a seguinte 

informação (Id. 27023003, fl. 92): “[...] Conforme averiguações feitas no 

local e colaboradas com os condutores de alguns veículos, constatou-se 

que V1, FORD/Cargo, placas PGT 8772, conduzido por Linaldo Antônio 

dos Santos Silva, de 29 anos, ileso, não conseguiu parar, devido a pista 

está em obras, vindo a colidir em V2, FIAT/UNO, placas OAX 0752, [...], 

que colidiu em V3, [...], que colidiu na traseira de V4, [...], que veio a colidir 

em V5 [...]”. (Sic). Negritei. No depoimento pessoal prestado pela autora, 

ela reafirmou a dinâmica do acidente narrado na inicial (Id. 27023702). 

Observa-se que vários veículos já estavam parados na pista em razão da 

realização das obras, e foram consequentemente atingidos pela colisão 

ocasionada no veículo da autora. Há de se concluir assim que Linaldo, 

condutor do caminhão, não estava dirigindo com a devida atenção e 

cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, até porque vários 

veículos já haviam parado, ou seja, perceberam que a pista não estava 

totalmente livre, e seu comportamento comprometeu a segurança de 

terceiros, assumindo o risco, e o requerido não conseguiu comprovar a 

culpa exclusiva do autor (art. 373, II, CPC). A responsabilidade do réu não 

se exime ao argumento de que o veículo estava locado para outra 

empresa, já que, conforme pacífica jurisprudência, o condutor e o 

proprietário do veículo respondem solidariamente pelos danos causados 

em acidente, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. SÚMULA Nº 188/STF. 1. O proprietário do veículo que o 

empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por 

seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha 

impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir 

que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo. 2. O STJ reconhece 

o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos 

termos da Súmula nº 188/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, 

AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A 

QUO. PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS 

REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 106/STJ. PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CULPA 

CONCORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]. 3. O proprietário do veículo 

responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente 

de trânsito causado por culpa do condutor. 4. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.º 7 do STJ. 5. 

A verificação da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa 

concorrente demanda a revisão de provas. Incidência da Súmula n.º 

7/STJ. 6. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja 

recurso especial (Súmula n.º 13/STJ). 7. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO”. (STJ, AgRg no REsp 1561894/ES, Rel. Ministro Paulo De 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 

11/03/2016). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde 

solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado 

por culpa do condutor. 2. Inviável rever o entendimento firmado pela 

instância de origem quando a sua análise demandar a incursão ao acervo 

fático-probatório dos autos. 3. O STJ reconhece o direito de sub-rogação 

da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula n. 

188/STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, 

pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro". 

4. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 752.321/SP, Rel. 

Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, 

DJe 02/02/2016). Comprovada a culpa, o nexo e o dano, a parte ré está 

obrigada a indenizar a parte autora os prejuízos suportados. Nesse 

sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA 

ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO 

BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. 

Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se 

haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e 

as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no 

trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade 

extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só 

tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado 

prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se 

identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que 
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atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os 

comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos 

nas normas de trânsito, especificadas no CTB. 2. A inobservância das 

normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a 

caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento 

representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito 

na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, 

contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no 

caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório 

operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma 

excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da 

vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força 

maior. 3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em 

comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em 

estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 

mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a 

demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas 

produzidas nos autos, se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, 

próxima da pista. 3.1 É indiscutível que a condução de veículo em estado 

de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado 

e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool 

compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos 

reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor 

subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na 

percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos 

sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; 

entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de 

forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais 

agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por 

determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e 

cuidado dos demais. 3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável 

a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta 

em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, 

revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, 

consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada 

ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa 

luminosidade, após a realização de acentuada curva. Em tal circunstância, 

o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a 

inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma 

jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência 

em relação à qual não obteve êxito. 4. Recurso especial improvido. (STJ, 

REsp 1749954/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)”. Com relação aos danos 

materiais pleiteados pela autora, vê-se que ela realmente ficou internada e 

posteriormente precisou adquirir equipamentos para auxiliar na 

recuperação, como cadeira de rodas, muleta, cadeira de banho (R$ 

700,00, Id. 27022993), colchão, capa/protetor impermeável (R$ 150,00 – 

Id. 27022993), e realizar reforma de sua residência para ampliar a porta do 

banheiro, etc., vez que, conforme fotos colacionadas no processo (Id. 

27023030, fls. 131/149), foram colocados diversos pinos em sua perna, o 

que comprometia a dobra/movimento da mesma, precisando, assim, de 

mais espaço (R$ 4.605,35, Id. 27022999 e 27023000, fls. 65/70). Como 

meio de prova, precisou revelar as fotos, assim a ré também deverá 

ressarcir tal despesa (R$ 31,10, Id. 2723000, fl. 72) O pedido de 

ressarcimento do valor do ventilador não merece guarida, vez que se trata 

de aquisição de bem, e por mais que tenha necessitado dele à época, não 

se revela prejuízo. Na visão do jurista RUI STOCO, “lucros cessantes 

constitui a expressão usada para distinguir os lucros de que fomos 

privados, e que deveriam vir ao nosso patrimônio, em virtude de 

impedimento decorrente de fato ou ato não acontecido ou praticado por 

nossa vontade. São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de 

nosso direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem” 

(Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 4ª ed., 1999, p.752). Apesar de a autora alegar que 

exercia atividade remunerada, observa-se que na CTPS consta que ela se 

desligou do serviço em 18/10/2013 (Id. 27022992, fl. 29), ou seja, antes do 

acidente, e não comprovado o prejuízo, não há falar em indenização 

nessa parte. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve-se 

entender que quando ocorre lesão física, independente do seu 

grau/sequela, é inegável a caracterização da ofensa moral porque a 

integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que 

goza de proteção legal conforme artigo 12 do Código Civil. E mais, o dano 

moral passou a constituir garantia constitucional (art. 5º, V e X, CF), com 

finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o aspecto 

compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, 

desestimulando-o à prática de atos semelhantes, sendo que, no caso dos 

autos, independem de prova de prejuízo, eis que decorrem do próprio 

evento, no qual a integridade física do autor restou atingida. Nesta senda, 

prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise 

das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da 

indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo 

constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, 

desestimular os réus, no futuro, praticarem atos semelhantes. Além disso, 

a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da 

parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os 

prejuízos causados pela ofensa. No tocante ao quantum da reparação 

pelo dano moral, deve ser considerado o critério da razoabilidade e 

proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função 

reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar 

procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já 

que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do 

ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil, mostrando-se 

razoável a fixação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dano moral. No 

que tange ao direito de regresso, ressalte-se que o contrato de seguro é 

aquele pelo qual uma das partes se obriga a indenizar à outra ou a 

terceiro, os prejuízos decorrentes dos riscos futuros, desde que haja a 

quitação do prêmio pelo segurado, conforme previsão contida no artigo 

757 do CC que dispõe que Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, 

relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. É 

incontroversa a existência de contrato de seguro entre o réu Josemir e a 

seguradora Brasil Seguros e desse modo, considerando que o contrato de 

seguro visa resguardar o segurado das perdas patrimoniais que pode vir 

a sofrer, ela deve ser condenada, solidariamente, com o causador do 

dano, respeitando os limites da apólice firmada. Com relação ao pedido de 

dedução do seguro obrigatório – DPVAT, a Súmula 246 do STJ estabelece 

que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização 

judicialmente fixada, desde que os danos derivem de morte, invalidez 

permanente ou despesas médicas, portanto, merece guarida. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Alessandra 

Silva Reis em desfavor de Josemir Farias Cordeiro - Me., para condenar o 

réu ao pagamento para a parte autora de R$ 5.486,45 (cinco mil 

quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a título de 

dano material, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; ao 

pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

devendo ser corrigido monetariamente, a contar da data do 

arbitramento/sentença (Súmula 362-STJ), acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir do evento danoso (22/03/2014). Considerando que a 

autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno o réu ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que 

fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do NCPC. JULGO PROCEDENTE a denunciação a lide para condenar 

a seguradora Brasil Seguros a ressarcir ao denunciante Josemir os 

valores que este foi condenado a pagar a requerente, a título de danos 

materiais e morais, devidamente corrigidos, até o limite da apólice, 

abatendo-se o valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT. Deixo 

de condenar a denunciada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, vez que ela aceitou a denunciação. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010432-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. M. A (AUTOR(A))

LEONARDO VINYCIUS DE MORAES ALVES (AUTOR(A))

D. F. M. A, (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 221 de 877



BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010432-28.2018 Visto. Proceda-se a inclusão no polo ativo de 

Leonardo Vinycius de Moraes Alves. L.R.M.A., D.F.M.A., neste ato 

representadas por sua genitora Eberly Eudes Moraes, e Leonardo 

Vinycius De Moraes Alves, qualificados nos autos, ajuízam Ação de 

Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Tutela 

Antecipada em desfavor de Banco do Brasil S.A., igualmente qualificado, 

alegando que recebem pensão alimentícia na conta corrente de titularidade 

de sua genitora, sendo que a partir de 31.08.2016 o banco começou a 

descontar o empréstimo por ela realizado, no valor recebido pelos autores 

a título de pensão. Aduzem que a verba é indispensável à sobrevivência 

dos autores, pelo que requerem em sede de tutela de urgência que o 

requerido suspenda os descontos online, realizados no item denominado 

“Recebimento de Proventos Estado de Mato Grosso”, creditado na conta 

de titularidade de Eberly, bem como se abstenha de inserir o nome desta 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito que seja declarada a 

ilegalidade da retenção dos valores provenientes da pensão alimentícia na 

conta corrente da genitora dos autores, a restituição de R$ 5.691,42 

(cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), 

valor retido, com a devida correção monetária e juros e que seja o 

requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais no 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12805586/12805748 e 13147910/13148068). A tutela 

foi concedida em parte através da decisão de id. 13816808, determinado 

ao réu a promover a suspensão dos descontos online, realizados no item 

denominado “Recebimento de Proventos Estado de Mato Grosso”, 

creditado na conta de titularidade de Eberly. Em resposta o requerido 

apresenta contestação através do id. 14850180, impugnando a 

concessão dos benéficos da justiça gratuita. Em preliminar, alega a inépcia 

da inicial, por falta de documentos indispensáveis a propositura da ação, 

não havendo comprovação dos prejuízos morais ou materiais. Alega, 

ainda, ilegitimidade ativa dos autores, por questionarem descontos 

ocorridos em conta corrente de sua genitora, requerendo a extinção do 

feito. No mérito, defende a legalidade dos atos praticados, diante da 

existência de contrato de empréstimo na modalidade de desconto em 

conta corrente. Alega a impossibilidade da reparação de danos morais, 

por não restar provada a ocorrência destes, pugnando pela 

improcedência da ação. Junta documentos através dos ids. 

14850196/14850658. Réplica a contestação através do id. 15056825. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público lançou parecer favorável, 

através do id. 28133589. É o relatório. Decido. Em razão de não existir 

necessidade de produção de outras provas, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, não há que se falar em inépcia da inicial, vez que a mesma 

está instruída com todos os documentos necessários, tanto que 

proporcionou a mais ampla defesa ao requerido, desta forma rejeito a 

preliminar. Quanto impugnação a justiça gratuita, com o pedido do réu de 

revogação da gratuidade da justiça concedida aos autores, dispõe o § 3º 

do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, incumbe à parte 

impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o 

beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família. Ocorre que o requerido não promoveu qualquer prova 

nesse sentido, até porque o fato dos autores terem constituído advogado 

particular, não os impede a concessão da benesse, segundo dispõe o art. 

99, §4º, do CPC, por isso, ela deve ser mantida. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO 

À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE 

COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – 

MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA 

TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA 

NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – 

ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante [...].” 

(TJMT, N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). 

Negritei. Com essas considerações, rejeito a impugnação a justiça gratuita 

e mantenho a concessão da Assistência Judiciária Gratuita aos autores. O 

requerido traz à tona a preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que a 

conta corrente, que supostamente houve os descontos reclamados, é de 

titularidade da Sra. Eberly Eudes Moraes e não dos autores. Em razão de 

verificar que o alegado se confunde com o mérito, com este será 

analisado. No mérito, os documentos de id. 12805744 e 12805748 

demonstram que os requerentes são pensionistas de seu genitor Petrike 

Renato Alves, e que a pensão que lhes coube deve ser creditada na 

conta corrente de Eberly Eudes Moraes. Do mesmo modo, observa-se do 

extrato de conta id. 12805726, que a pensão dos autores foi creditada na 

conta de titularidade de sua genitora, Sra. Eberly Eudes Moraes, 

percebendo claramente que os depósitos referentes à pensão alimentícia 

dos requerentes, de fato, foram retidos pelo banco para amortizar 

parcelas de empréstimos realizados pela genitora dos autores, debitados 

na referida conta. Tal circunstância, aliás, é incontroversa nos autos. 

Ademais, ainda que se trate de conta corrente da genitora dos autores, 

não resta dúvida que estes são partes legítimas para demandarem com o 

banco requerido, já que este não pode apropriar-se da pensão alimentícia, 

para satisfação de seus créditos, mesmo que não tenha conhecimento da 

natureza dos depósitos. O entendimento jurisprudencial é nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA. SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. 

INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO 

ALIMENTÍCIA PELO FILHO, PARA ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR DE 

CONTA CORRENTE DE SUA GENITORA. MESMO SENDO CONSIDERADO 

QUE O BANCO NÃO TENHA CONHECIMENTO DA NATUREZA DOS 

DEPÓSITOS, RESTANDO PROVADO QUE NÃO PERTENCE A 

CORRENTISTA, TEM O DEVER DE DEVOLUÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO 

DE DANO MORAL. ATENDIMENTO DO PEDIDO APENAS EM FAVOR DO 

BENEFICIÁRIO DA PENSÃO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE. COM 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE 

FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível Nº 70055807739, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da 

Silva, Julgado em 28/08/2013) Assim, há manifesta violação ao previsto no 

artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, considerando que os 

valores depositados em conta bancária destinada a pensão que têm 

natureza de verba alimentar, e, portanto, são indisponíveis. Ademais, 

prática dessa natureza coloca o devedor em extrema desvantagem frente 

ao banco, o qual tem outros meios para a satisfação do seu crédito. 

Assim, existindo falha na prestação do serviço, por todos os descontos 

indevidos na pensão dos autores, o que se afigura ilícito, deve a 

instituição financeira ser responsabilizada pela conduta abusiva na qual 

assumiu o risco de causar lesão à requerente, mesmo de ordem 

extrapatrimonial, ensejando a obrigação de indenizar. A responsabilidade 

da instituição bancária pela ilicitude é caracterizada como objetiva, ainda 

que por equiparação, justificando-se a imposição de indenização por dano 

moral in re ipsa. Compete ao julgador estipular equitativamente o valor da 

indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando 

as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao caráter pedagógico 

a que também se presta a reparação dos danos morais, arbitro a 

indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, valor este 

que se mostra suficiente, respeitando inclusive os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, Novo do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada interposta por 

L.R.M.As, D.F.M.A., e Leonardo Vinycius De Moraes Alves, em desfavor 

do Banco do Brasil S.A. para determinar a suspensão dos descontos da 

pensão alimentícias dos autores e a devolução em dobro dos descontos 

indevidos que recaíram sobre a pensão, corrigido pelo INPC e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Confirmo a tutela concedida através 
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da decisão de id. 13816808. Condeno a parte ré, ainda, a indenizar os 

danos morais causados aos autores, que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil e mil reais) para cada um, a serem corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 

85, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033591-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033591-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. LUIZ FERNANDO PEREIRA DE 

ALMEIDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 03/07/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse de agir em razão da ausência de 

comprovação de entrega da documentação na esfera administrativa, e a 

carência de ação devido à invalidez do boletim de ocorrência. No mérito 

alega a imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre 

os valores da indenização, o pedido de dano moral, a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 28873000). Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação do requerimento administrativo, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A ré alega também a carência de ação em razão da invalidez do 

boletim de ocorrência, contudo este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/07/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 
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morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007725-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LINO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007725-24.2017 Vistos. As partes informam através do id. 

30322221/3032222 que firmaram acordo. Desse modo, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, por consequência, julgo extinta esta fase de cumprimento 

de sentença, com fulcro no artigo 513 c/c 924, inciso III do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquive-se com as baixa na distribuição e as cautelas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033720-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CLAUDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033720-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA CLAUDINO DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARIA DE FATIMA CLAUDINO DA 

SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 30/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e informa o 

não pagamento em sede administrativa. No mérito alega a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre quanto aos 

valores da indenização, necessidade de expedição de ofício ao hospital, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, não vinculação ao salario 

mínimo, plena vigência da lei 11.482/07, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27269756). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, quanto à alegação pela requerida de necessidade de expedição de 

ofício ao hospital, verifica-se que o ônus da prova incumbe a esta, não 

vendo este juízo necessidade de intervenção. Assim, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 30/03/2019. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que MARIA DE FATIMA 

CLAUDINO DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). Assim, não há que se falar em condenação com base em salário 

mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. A indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do 

sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 
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sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, c/c art. 86, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030468-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA SANTIAGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Osvaldo Tetsuo Tamura ajuizou Ação Anulatória de Escritura 

Pública e de Registro Público, Dano Moral com Pedido de Tutela 

Antecipada, em desfavor de Estrela Comércio Representações, 

Participações Serviços LTDA. e Sandra Mara Santiago, todos qualificados 

nos autos, alegando que é proprietário e possuidor de um imóvel com área 

do 226,00 hectares e 1958 metros quadrados, denominado Belo Horizonte, 

registrado sob n. 15.128, Folha 219, Ficha n° 01, no Segundo Serviço 

Notarial e Registral da 1ª Circunscrição imobiliária da Comarca de 

Cuiabá-MT, e que obteve informação de que o imóvel do autor havia sido 

dado como garantia pelos Requeridos no Contrato de Alienação Fiduciária 

de imóvel Bancário n° 002079525, junto ao banco Safra S/A. Narra que 

contratou um agrimensor, que constatou que os Requeridos haviam 

deslocado a área de 24 ha e 2.747 m2 (vinte e quatro hectares e dois mil 

setecentos e quarenta e sete metros quadrados), a qual está matriculada 

sob n. 92.560, desmembrada da antiga Fazenda Carandá, para o perímetro 

da área de propriedade do requerente, adulterando os limites e memorial 

descritivo, e não poderia ter sido levada a registro público; que a área de 

24 ha e 2.747 m2, está situada na verdade a mais de 10 km de distância 

da área do Requerente e é de propriedade da requerida Sandra Maria, 

terceira garantidora no contrato de empréstimo com o Banco Safra S/A. 

Assevera que tal situação ocasionou a modificação das coordenadas 

poligonais, levando-a para o interior do imóvel do requerente, tudo de 

forma ilegal e fantasiosa. Requerer a concessão da tutela antecipada para 

que seja oficiado ao Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Cuiabá, para que proceda ao bloqueio provisório da matrícula 

n. 92.560 e consequente Registro imobiliário, até julgamento da demanda. 

No mérito, a procedência da ação para que seja declarada a nulidade da 

Escritura Imobiliária efetivada perante o Cartório do 2° Ofício Notarial e 

Registral de Várzea Grande/MT, consequentemente o cancelamento do 

registro da Escritura supramencionada, na matrícula n. 92.560, Livro 2, 

Ficha 01V, perante o Segundo Serviço Notarial de Cuiabá; que os 

requeridos sejam condenados ao pagamento de dano moral, em valor a 

ser fixado por esse juízo, além das verbas sucumbenciais. O pedido de 

tutela antecipada foi apreciado e deferido (Id. 26906492). A ré Sandra 

Maria apresenta Reconvenção (Id. 26906625), aduzindo que é possuidora 

e proprietária do imóvel denominado Fazenda Carandá, Matriculado sob n. 

92560, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá — MT, e que os 

limites que existiam na propriedade da Reconvinte que confrontavam com 

a propriedade do Reconvindo, foram apagados por este. Requer a 

procedência da demanda para que a área seja demarcada, condenando o 

reconvindo ao pagamento das verbas de sucumbência. A parte ré Estrela 

Comércio apresenta contestação (Id. 26906630), levantando preliminar de 

ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido. Requer o 

acolhimento da preliminar e a improcedência do pedido autoral. A parte ré 

Sandra Maria também apresenta defesa (Id. 26906634), levantando 

preliminar de carência da ação e prejudicial de mérito de decadência. No 

mérito, assevera que a área pertence a requerida e foi um negócio jurídico 

realizado por pessoas capazes, lavrado em Cartório Oficial, através de 

instrumento público, na presença de testemunhas e realizado há mais de 

quatro anos; que mesmo reconhecida a hipótese de estarem as éreas 

deslocadas, não tem o alcance de nulidade. Requer o acolhimento da 

preliminar, prejudicial de mérito ou a improcedência da demanda, com a 

condenação do autor nas verbas de sucumbência e litigância de má-fé. 

Réplica do autor no arquivo de Id. 26906722. O autor reconvindo oferta 

contestação (Id. 26906725), levantando preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido por inadequação da via eleita. No mérito, assevera que 

não existe qualquer dúvida/confusão acerca das confrontações das 

áreas, estando perfeitamente delimitado e localizado. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido reconvencional. 

Impugnação da contestação à reconvenção consta no arquivo de Id. 

26906732. O processo foi saneado, onde restaram rejeitas as preliminares 

e prejudicial de mérito, e deferida a produção de prova pericial (Id. 

26906770). Audiência de instrução e julgamento foi realizada (Id. 

25909332). Alegações finais das partes constam nos arquivos de Ids. 

25909334 e 25909339. O laudo pericial foi apresentado (Id. 26906861), e 

mesmo intimadas as se manifestarem sobre ele (Id. 27356088), as parte 

se mantiveram inertes (Id. 30572176). É o relatório. Decido. O presente 

processo encontra-se na Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ, pelo que passo a julgá-lo. Trata-se de Ação Anulatória de Escritura 

Pública e de Registro Público, Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Osvaldo Tetsuo Tamura, em desfavor de Estrela Comércio 

Representações, Participações Serviços LTDA. e Sandra Mara Santiago. 

Segundo o artigo 171 do Código Civil, para que haja anulação do negócio 

jurídico, além dos casos declarados na lei, deverá existir incapacidade 

relativa do agente ou vício resultante de erro, dolo, coação, estado de 

perigo, lesão ou fraude contra credores. Quanto à responsabilidade civil, o 

artigo 186 do Código Civil estabelece que Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E ainda, 

o artigo 926 do mesmo código dispõe que Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a 

configuração do dever de indenizar é necessária a presença simultânea 

de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do 

dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a 

conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. É Cediço que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X, assegura o direito à imagem das 

pessoas, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da 

honra, resguardando, para tanto, o direito à indenização pelo dano material 

ou moral resultante de sua violação. Pois bem. Alega o autor que os 

requeridos haviam deslocado a área de 24 ha e 2.747 m2 (vinte e quatro 

hectares e dois mil setecentos e quarenta e sete metros quadrados), a 

qual está matriculada sob n. 92.560, desmembrada da antiga Fazenda 

Carandá, para o perímetro da área de propriedade do requerente, 

registrado sob n. 15.128, razão pela qual pleiteia a anulação do título de 

registro em nome da ré. Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão 

(Id. 26906862): “4 - CONCLUSAO: De acordo com as analise e estudos 

nos documentos apensados no presente processo, efetuados pelos 

membros desta Perícia, conclui-se que a área da matrícula 92.560 de 

Sandra Mara Santiago não sobrepõe no campo a área da matricula 15.128 

de Osvaldo Tetsuo Tamura. Tratam-se de áreas distintas, tanto nas 

dimensões e quanto as suas localizações geográcas”. (Negritei e 

destaquei). Portanto, descabe a alegação do autor de sobreposição das 

áreas, consequentemente não há falar em anulação. No tocante à 

reconvenção, o artigo 1.297 do Código Civil estabelece: Art. 1.297. O 

proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o 

seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a 

proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos 

apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se 

proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. 

Ressalte-se que a Demarcatória é destinada a demarcar as linhas 

limítrofes entre dois prédios, quando apagados, ou renovar marcos, 

quando destruídos ou arruinados. Ocorre que, conforme exposto acima, 

não há sobreposição das áreas, consequentemente não há necessidade 

de demarcação, e as partes sequer formularam quesitos acerca dos 

marcos dos imóveis, ou seja, se realmente eles estão apagados, etc. 
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Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Anulatória 

de Escritura Pública e de Registro Público, Dano Moral com Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Osvaldo Tetsuo Tamura em desfavor de 

Estrela Comércio Representações, Participações Serviços LTDA. e Sandra 

Mara Santiago. Revogo a liminar de Id. 26906492. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), 

com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do NCPC. Também com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido Reconvencional formulado por Sandra Mara 

Santiago em desfavor Osvaldo Tetsuo Tamura. Condeno a ré/reconvinte 

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), 

com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do NCPC. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038537-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI GAMA MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOURA DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento no processo requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018185-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO ALVES DE MEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico ainda, que as partes, mesmo devidamente intimadas 

em audiência de conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, 

deixou transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono 

o feito para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, 

impugnar os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007027-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007027-18.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no no laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031486-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN LERMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016661-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032713-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO LUCAS FIGUEIREDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032746-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LACERDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 
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tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012786-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUZA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030456-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014175-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES GARCIA RODOVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017625-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA VALENTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016979-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZICREIA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013905-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029681-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE FRANCO PAULANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031703-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OZAIR DE PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029535-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MATHEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031046-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DINIZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015198-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WENDER SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013918-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032896-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BANDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1032896-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033877-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN VINICIUS MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível 

Comarca da Capital GABINETE Autos n.º:1033877-12.2017.8.11.0041 

Vistos, etc. Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo 

médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040580-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1040580-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005754-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DOS SANTOS IRMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1005754-33.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que se intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entenderem de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010469-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010469-21.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 22466222, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033446-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERIZANGELA DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033446-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entenderem de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019699-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCARIS ALVES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019699-58.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030816-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE FATIMA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030907-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA VAZ SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029669-14.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 230 de 877



Parte(s) Polo Ativo:

DELEON SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009176-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009176-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do contido no ID – 29257172 requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037555-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA PRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037555-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016627-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016627-97.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002831-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISMAR TEIXEIRA GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1002831-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023020-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINALDO SILVA APRINIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023020-38.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003131-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES BIANCHINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003131-64.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001486-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001486-04.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023959-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023959-18.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002383-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002383-32.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001087-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RIBEIRO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001087-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000161-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000161-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021138-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021138-41.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012348-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO DE SIQUEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012348-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002661-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELIR ARRUDA MATOS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1002661-33.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030669-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANTANA NASCIMENTO SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030669-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002509-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002509-82.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000504-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000504-87.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000374-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MIGUEL DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000374-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018912-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018912-29.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005355-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PEREIRA CURADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005355-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016456-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1016456-09.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018220-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018220-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021965-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SIMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021965-18.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032861-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ALVES PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006824-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006824-56.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 9665084, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001267-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001267-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001954-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MOREIRA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001954-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019669-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE ABREU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019669-23.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025260-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025260-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001868-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001868-60.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030177-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030943-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CARVALHO FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011570-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGNACIO EGUEZ MENACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011570-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1019089-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANOR BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019089-90.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013932-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARLENE CRISTINA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013932-39.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 10376880, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000526-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011505-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERNANDO NASCIMENTO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011505-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 10334621, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008515-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1008515-08.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 9489051, devolvendo ao seu 

subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes autos. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012315-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEDRAO PINHEIRO DA FONSECA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1012315-44.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que se intimem as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entenderem de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 10352359, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011062-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO ANDRE XAVIER DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011062-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011046-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINETE FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011046-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011630-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ROSA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011630-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011032-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NEGRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011032-83.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014243-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON PAES BARBOSA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014243-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014236-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON FERREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014236-38.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013511-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BRANCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013511-49.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 
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desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 10482051, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014705-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014705-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009583-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009583-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018979-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE LIMA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018979-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006069-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006069-95.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009211-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY AUTA DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009211-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006837-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE ARAUJO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006837-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003439-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER VINICIUS DOS REIS FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003439-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005338-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1005338-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010269-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFHER DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010269-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006144-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006144-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012720-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012720-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010633-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010633-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011071-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA JANKE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011071-46.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013794-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013794-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010498-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010498-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte requerida com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033686-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018639-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FARIAS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006444-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006444-96.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013297-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO HEBER PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013297-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010077-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JORGE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1010077-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016209-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO ELIAS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1016209-28.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008924-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008924-47.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007308-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. W. G. F. (AUTOR(A))

ROSILENE FREITAS DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1007308-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019797-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019797-09.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006031-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERNANDES ZACARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006031-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008244-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANNA TELES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1008244-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032308-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HILTON DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035623-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DO NASCIMENTO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da notícia do julgamento dos temas 970 e 971 pelo STJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para requererem o que 

de direito no prazo de 15 dias, conforme determinação de id nº 15114239.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033376-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA BERTOLOTO ROSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018800-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032294-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CAVALCANTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033356-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033454-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAQUIM DE LIMA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018990-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUENIS ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032626-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Diante dos termos da ata de audiência, impulsiono o feito para proceder a 

intimação das partes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos autos pleiteando o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1033294-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018824-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA DOS SANTOS COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123531 Nr: 11045-90.2003.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJS, LCFDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONNY RANGEL 

MOSHAGE, para devolução dos autos nº 11045-90.2003.811.0041, 

Protocolo 123531, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430189 Nr: 11064-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMP, GPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 11064-52.2010.811.0041, 

Protocolo 430189, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010877-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010877-75.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Vanda da Silva Araújo em desfavor de TEX Comércio de Veículos Ltda. e 

AYMORÉ Crédito, Financiamento e Investimento S/A, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja determinada a exclusão do nome do autor no 

cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora celebrou, 

junto à requerida TEX Comércio de Veículos Ltda., um contrato de compra 

e venda, na data de 18 de outubro de 2019, para a aquisição de um 

veículo da marca Citroen, modelo C3 – EXC 1.6 A, placa OAV-8817, 

ano/modelo 2011/2012, pelo valor de R$ 10.340,00 (dez mil trezentos e 

quarenta reais) pagos a título de entrada e o restante em 36 (trinta e seis) 

parcelas no valor de R$ 579,56 (quinhentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), por meio de financiamento bancário junto à 

segunda requerida. Aduz que desde o recebimento do veículo, o mesmo 

passou a apresentar problemas mecânicos e, na data de 21 de outubro de 

2019, três dias após a compra, o bem quebrou pela primeira vez. Informa 

que encaminhou os produtos para a requerida para os reparos 

necessários, todavia, os defeitos persistiam. Relata que após inúmeras 

tentativas infrutíferas de reparo do veículo, a autora solicitou o 

cancelamento do contrato de financiamento, em razão de não ter recebido 

o carnê para pagamento, bem como diante da assinatura do termo de 

distrato junto a primeira requerida. Acrescenta que a segunda requerida 

informou a impossibilidade de cancelamento do contrato de financiamento, 

sob o argumento de que a primeira requerida seria responsável pelo ato. 

Narra que em razão do impasse no cancelamento do contrato de 

financiamento, a autora teve seu nome inserido no cadastro de proteção 

ao crédito, no valor de R$ 20.864,16 (vinte mil oitocentos e sessenta e 

quatro reais e dezesseis centavos). Vieram os autos conclusos. 

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

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

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

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

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

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

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

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

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

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

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

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

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

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

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

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

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

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

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

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 
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No caso em tela, informa a parte autora que a negativação de seu nome 

pela parte requerida é indevida, uma vez que o negócio foi desfeito, razão 

pela qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja 

determinada a retirada de seu nome do cadastro de proteção ao crédito. 

Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos 

indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação 

do nome do autor (id 30124441), bem como o distrato do instrumento 

particular de compra e venda de veículo, conforme id 30124040. Do 

mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de dano 

consiste no fato de a permanência da negativação implicar em restrição do 

crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino a expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 12:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009672-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VAZ DE BARROS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009672-11.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Ação de Reparação de 

Danos Morais ajuizada por Pedro Vaz de Barros Neto em desfavor de 

Azevedo Neto & Braz Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, 

referentes ao parcelamento do contrato. Consta na inicia que o autor, na 

data de 04 de julho de 2017, adquiriu junto à requerida, por meio de 

compromisso de compra e venda de fração ideal e individualizada do 

Vivendas Campestre BARUC Pantanal, contrato nº 41001013, o terreno 

situado no lote 13, quadra 0001, localizado na Estrada Rural, Bahia de 

Campina, Cáceres/MT, pelo valor de R$ 62.497,60 (sessenta e dois mil 

quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). Aduz que até 

a presente data efetuou o pagamento da quantia de R$ 13.525,27 (treze 

mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos). Informa que o 

término das obras estava previsto para a data de 31 de julho de 2019, 

contudo, até a presente data e após inúmeras prorrogações, as obras não 

foram concluídas. Narra que as obras foram realizadas em desacordo 

com o negócio jurídico formalizado. Acrescenta que insatisfeito com a 

demora e quebra contratual pela requerida, o autor solicitou a rescisão 

contratual, todavia, não obteve êxito, uma vez que a requerida informou 

que não estaria mais realizado rescisões contratuais, Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se 

que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos 

elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir 

risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do 

Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 

tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova 

legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada 

à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

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

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

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

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

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel 

junto à requerida, todavia, diante do descumprimento contratual da mesma, 

especificamente referente ao prazo de entrega, pugnou pela rescisão 

contratual, o que foi negado, motivo pelo qual pleiteia a concessão de 

tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade das parcelas vincendas, referentes ao parcelamento do 

contrato. Em juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos 

autos indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em vista o contrato 

particular de compromisso de compra e venda de fração ideal e 

individualizada do Vivendas Campestre Baruc Pantanal firmado entre as 

partes, conforme id 29825192, bem como a alegação de negativa quanto 

ao pedido de distrato. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez 

que o perigo de dano consiste no fato de a permanência de cobranças em 

nome do autor implicar em diminuição de seu patrimônio financeiro e 

ausência de possiblidade de usufruir do bem adquirido. Não restando 

evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a suspensão da 

exigibilidade das parcelas vincendas do contrato em discussão nos autos, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência 

de conciliação para o dia 13/07/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 244 de 877



revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos 

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011524-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NOGUEIRA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011524-70.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RAFAEL NOGUEIRA PIRES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/07/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012363-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012363-95.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SERGIO DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/07/2020, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012625-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012625-45.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA DO SOCORRO MOREIRA DE SOUZA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/07/2020, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012749-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE NOGUEIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012749-28.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELIANE NOGUEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 11:45 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013071-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013071-48.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 30/07/2020, às 12:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se a 

autora para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante 

do requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012789-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

VALMIR BRUNO PEREIRA OAB - 913.223.241-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012789-10.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por Jéssika Pinheiro Pereira representado por seu genitor Valmir Bruno 

Pereira, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/07/2020, às 12:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039926-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO DE SOUZA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - 704.228.181-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039926-98.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 28985161, designo audiência de conciliação 

para o dia 30/072020 às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013103-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. A. R. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013103-53.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por Lorena Vitoria Aparecida Rosa, representada por sua genitora Joelina 

Aparecida Francisco em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 30/07/2020, às 12:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se a autora para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do requerimento realizado 

administrativamente, junto à seguradora. A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006191-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MANOEL SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006191-40.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VICTOR MANOEL SILVA DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 08:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006162-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006162-87.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOSE DA SILVA FEITOSA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006295-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEVALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006295-32.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por BENEVALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 
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tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 08:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006405-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006405-31.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, representado por sua genitora 

ELIANE RODRIGUES DE GOIS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006325-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JEFERSON DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006325-67.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por BENEDITO JEFERSON DA SILVA RAMOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 09:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006348-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR CALIZARIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006348-13.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por PAULO CESAR CALIZARIO BORGES, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 09:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006441-73.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA MARTINS BARBOSA OAB - 030.562.251-08 

(REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006441-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por JOSICLEIA MARTINS BARBOSA, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 10:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006457-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANTUIR KLUG OAB - 977.921.107-10 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006457-27.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c Danos Morais, ajuizada por VANTUIR KLUG, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 10:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010607-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CASSIANO FARIA DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BARROS DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010607-51.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Bruno Cassiano 

Faria de Barros em desfavor de Anderson Barros de Castro, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinada a reintegração do autor 

na posse do veículo Chevrolet Agile LTZ, ano 2012/2013, placa OBG7106, 

RENAVAM 478108966, chassi 8AGCN48X0DR102330. Consta na inicial 

que o autor é filho do requerido, tendo firmado contrato de adesão 

consorciado nº 8456955, junto ao GMAC Administradora de Consórcios 

Ltda., para que seu genitor, ora requerido, pudesse adquirir um veículo. 

Aduz que das 27 (vinte e sete) parcelas, o requerido quitou tão somente 

05 (cinco), gerando para o autor uma dívida no valor de R$ 25.932,03 

(vinte e cinco mil novecentos e trinta e dois reais e três centavos). Informa 

que desde os primeiros meses de atraso, o autor sofre com inúmeras 

cobranças e advertências no tocante à possibilidade de negativação no 

serviço de proteção ao crédito, bem como de ajuizamento de ação para a 

apreensão do veículo. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

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

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

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

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

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

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

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

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

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

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

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

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

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

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

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

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

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

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

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

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

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

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

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

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que firmou contrato de adesão consorciado para que o seu genitor, 

ora requerido pudesse adquiriu um veículo, contudo, o mesmo deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas de sua responsabilidade, razão pela 

qual pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja 

determinada a reintegração do autor na posse do veículo Chevrolet Agile 

LTZ, ano 2012/2013, placa OBG7106, RENAVAM 478108966, chassi 

8AGCN48X0DR102330. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos, 

nesse momento processual, elementos suficientes acerca da conduta 

irregular da requerida, a comprovação de que o veículo está em posse do 

requerido, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 
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13/07/2020, às 13:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010141-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010141-57.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Reparação por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Clodoaldo Marques de Oliveira em 

desfavor de TRESCINCO Distribuidora de Automóveis Ltda. e Volkswagen 

do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinada a imediata troca do veículo. Consta 

na inicial que o autor adquiriu, na data de 25 de novembro de 2019, um 

veículo UP Connect TSI MD, total flex, cor branco cristal, 105 cv, 

ano / fab r i cação  2019 /2020 ,  p l aca  RAK 5409 ,  chass i , 

9BWAH4120LT5099633, pelo valor de R$ 54.950,00 (cinquenta e quatro 

mil novecentos e cinquenta reais). Aduz que efetuou o pagamento da 

quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de entrada, sendo o 

restante financiado em quarenta e oito parcelas no valor de R$ 1.429,92 

(um mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos). 

Informa que poucos dias após a compra, percebeu um barulho vindo do 

defletor do escapamento e no lado esquerdo do veículo. Narra que 

posteriormente, durante o período de chuva, observou que entrou agua e 

lama no porta malas do veículo, tendo o mesmo apresentado infiltração no 

lado direito. Acrescenta que foram realizadas inúmeras tentativas de 

reparos, todavia, os problemas não foram solucionados. Vieram os autos 

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

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

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

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

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

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

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

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

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

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

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

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

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

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

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

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

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

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

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

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

No caso em tela, informa o autor que adquiriu um veículo junto a requerida, 

todavia, o mesmo passou a apresentar diversos defeitos, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

imediata troca do veículo. O Código de Defesa do Consumidor concedeu 

ao fabricante e ao fornecedor de bens o direito de proceder ao 

saneamento de vícios capazes de afetar a qualidade do produto, no prazo 

de 30 dias, desse modo, cabe a eles a solução no prazo estabelecido. 

Senão vejamos: Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° - Não sendo o vício sanado no 

prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e 

à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, 

em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço. Importante salientar que, embora o § 

3º, do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor prevê hipóteses para o 

uso imediato das alternativas acima elencadas, entendo que o presente 

caso não faz uso de nenhuma das prerrogativas. É inconteste que o 

consumidor não pode ficar por tempo indeterminado à mercê do fabricante 

e do fornecedor do produto que apresentou vícios/problemas, todavia há 

que se respeitar o prazo estabelecido em lei para que seja oportunizado 

ao requerido o reparo. Em que pese os documentos acostados autos, não 

resta comprovado, nesse momento processual, a probabilidade do direito 

para a substituição do produto, tendo em vista a ausência de 

demonstração de responsabilidade da requerida ou continuidade dos 

defeitos relatados, sendo necessária a observância do prazo para a 

reparação do vício apontado antes da adoção de quaisquer das medidas 

acima mencionadas. Dessa forma, em que pese os documentos 

acostados aos autos, estes não se mostram suficientes à concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela almejada, sendo necessária a dilação 

probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão 

pela qual postergo a apreciação da tutela antecipada para depois da 

apresentação da contestação. Designo audiência de conciliação para o 

dia 13/07/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
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apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009901-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rubia Simone Leventi OAB - MT13463-B (ADVOGADO(A))

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA OAB - MT16363-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L & S COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009901-68.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/ Pedido Alternativo 

de Desfazimento Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Geane Rodrigues da Cruz em desfavor de L & S Comércio de Veículos 

Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que a requerida realize: a) 

no prazo de 05 (cinco) dias a substituição do veículo viciado por outro da 

mesmas espécie; b) na impossibilidade da troca imediata, pugna pela 

devolução do valor pago de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), 

acrescidos de correção monetária e, alternativamente; c) pugna pelo 

fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de um veículo com as 

mesmas características, enquanto perdurar a lide. Consta na inicial que a 

autora, necessitando adquirir um veículo, não obteve êxito em realizar um 

financiamento bancário, em razão de seu baixo score, motivo pelo qual, 

em consulta aos anúncios no endereço eletrônico “OLX”, se interessou 

pelas ofertas informadas. Aduz que adquiriu um veículo Toyota/Etios, 

efetuando o pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a 

comprovação de sua renda, R$ 300,00 (trezentos reais) referentes ao 

pagamento de um seguro do veículo bem como a quantia de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais) para a taxa de transferência de um 

consórcio para o nome da autora. Informa, ainda, que houve o pagamento 

do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como o valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mediante liberação de uma carta de 

crédito. Narra que nos primeiros dias de uso, o veículo apresentou 

barulhos e perda do controle, bem como que o para-choque do bem móvel 

estava pendurado. Relata que buscou esclarecimentos em uma empresa 

especializada, sendo surpreendida com a informação de que o veículo 

havia sido vendido com vício redibitório e informações dos diversos vícios 

ocultos. Acrescenta que o proprietário da empresa requerida se 

comprometeu a realizar o conserto dos vícios apresentados, contudo, 

posteriormente apresentou negativa, informando que a autora teria ciência 

dos vícios no momento da aquisição. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

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

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

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

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

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

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

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

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

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um veículo 

junto à requerida, contudo, o mesmo apresentou diversos vícios, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a 

requerida realize: a) no prazo de 05 (cinco) dias a substituição do veículo 

viciado por outro da mesmas espécie; b) na impossibilidade da troca 

imediata, pugna pela devolução do valor pago de R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil), acrescidos de correção monetária e, alternativamente; c) pugna 

pelo fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de um veículo 

com as mesmas características, enquanto perdurar a lide. Em que pese os 

fatos narrados e os documentos acostados aos autos, não restou 

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

resultado útil do processo. Não há nos autos, nesse momento processual, 

elementos suficientes acerca da conduta irregular da requerida ou a 

comprovação da responsabilidade da mesma, tendo em vista que, 

conforme cláusula contratual, os reparos no bem móvel são de 

responsabilidade do comprador. Vejamos: CLAUSULA SEGUNDA: O 

VEÍCULO, OBJETO DESTE CONTRATO É USADO, APRESENTANDO UM 

DESGASTE NATURAL, DECORRENTE DO TEMPO DE USO, O QUAL, O 

COMPRADOR DECLARA TER VISTORIADO E INSPECIONADO, 

ACEITANDO-O NAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRA, FICANDO DESDE 

JÁ, RESPONSÁVEL POR QUAISQUER REPAROS E CONSERTOS. Assim, 

tendo em vista a cláusula que atribui ao autor a responsabilidade pela 

vistoria inspeção, reparo e conserto, observa-se ausente a probabilidade 

do direito para o acolhimento dos pedidos formulados, sendo necessária a 

oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das 

alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/07/2020, às 09:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostar aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006376-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANNO HENRIQUE DE ASSIS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006376-78.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCIANNO HENRIQUE DE ASSIS SANTANA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 09:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006586-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON AREVALO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006586-32.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOANILSON AREVALO RIBEIRO DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006585-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006585-47.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por JOAO MARCELO ALVES DE SOUZA DA SILVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/06/2020, às 11:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006384-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO SILVA OAB - 021.982.381-28 (REPRESENTANTE)

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006384-55.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LEANDRO NASCIMENTO SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 
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Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006473-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEODATO ANTONIO ANTUNES VARGAS OAB - 040.763.071-60 

(REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006473-78.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ADEODATO ANTONIO ANTUNES VARGAS, em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006608-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARQUES JOSE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006608-90.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por JOSIMARQUES JOSE DE LIMA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/06/2020, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006760-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESITON FERNANDES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006760-41.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por CLESITON FERNANDES DO NASCIMENTO, em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 23/06/2020, às 12:30 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 
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SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006685-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006685-02.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ADRIALDO DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/06/2020, às 12:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012165-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PRISCILLA RAMIRES TORRACA (AUTOR(A))

M. J. T. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONEGOCIO BOA SORTE LTDA - ME (REU)

EVANILDO MENDONCA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012165-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito ajuizada por 

Milton Junior Torraca de Campos representado por Rosangela Priscilla 

Ramires Torraca em desfavor de Evanildo Mendonça Oliveira e 

Agronegócio Boa Sorte Ltda. ME. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação conforme ID 14585295, sustentando, em sede de preliminar, a 

falta de interesse de agir, impugnando a justiça gratuita concedida e o 

valor da causa. Impugnação à contestação conforme ID 14786036. 

Manifestação ministerial conforme ID 15338560. Passo a sanear o feito. A 

aferição efetiva e real das chamadas condições da ação implica 

forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da relação 

de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, 

julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a parte autora 

teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por prejuízos que 

entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos que entende como 

ilegais, havendo uma relação que autoriza o seu chamamento e respalda 

sua pretensão de litigar em juízo. Rejeitada as preliminares de falta de 

interesse de agir, tendo em vista que os requeridos aparecem como 

proprietários e motoristas do veiculo envolvido no acidente onde o seu 

genitor foi vitima fatal, referidos na petição inicial como ensejadores dos 

danos suportados pelos autores. Tal teoria impõe ao julgador que analise a 

questão preliminar suscitada in status assertionis, isto é, em abstrato, com 

supedâneo apenas nas alegações expostas pela parte autora na peça 

angular, sem adentrar, portanto, na questão probatória coligida aos autos. 

Nesse sentido, trago a lume os ensinamentos do doutrinador Alexandre 

Freitas Câmara: Parece-me que a razão está com a teoria da asserção. 

As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá 

em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de 

mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, 

considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua 

inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às 

teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da 

ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem 

tenha o direito material. [...]. Parece-me, assim, que apenas a teoria da 

asserção se revela adequada quando se defende uma concepção 

abstrata do poder de ação [...]. As “condições da ação”, portanto, deverão 

ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das alegações feitas 

pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de 

se perquirir a presenção ou ausência dos requisitos do provimento final[1]. 

(Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: 

É lícito afirmar, em face da própria natureza das preliminares processuais, 

que a questão só permanece no terreno das condições da ação quando é 

discutida abstratamente, ou seja, apenas mediante o cotejo entre o pedido 

e a lei, genericamente[2]. Quanto à aplicação da teoria em questão, 

colaciono os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS 

FÁTICOS DO PROCESSO PARA NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso 

especial em que se discute legitimidade ativa de pescadores em ação de 

indenização por danos decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. 

Hipótese em que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a 

alegação de ilegitimidade ad causam em razão de a matéria estar pendente 

de dilação probatória na origem. 3. É pacífico o entendimento de que as 

condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 

1.361.785/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não 

possível à parte recorrente tentar provar, na instância especial, a 

ausência de legitimidade ativa das partes recorridas, ante o óbice da 

súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA 

DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO 

DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. [...] 5. Tem prevalecido na 

jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da 

ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do 

demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 

205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 

8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/9/2012. [...] (REsp 1395875/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 

07/03/2014). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CABIMENTO. 1. Cabem embargos infringentes contra acórdão 

que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma 

sentença para extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC. 2. Em 

respeito ao devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado 

harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se 
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embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito. 3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia. 4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte dispositiva. 

Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o cabimento dos 

embargos infringentes. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 

1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal panorama, o que 

importa para a verificação do interesse, in casu, são as afirmações 

declinadas na peça angular, e não a correspondência entre estas e os 

elementos de prova constantes do almanaque processual, o que deve ser 

analisado no exame do meritum causae, objetivo principal do processo. 

Quanto a impugnação ao valor da causa, o artigo 293 do Código de 

Processo Civil dispõe que: Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar 

da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de 

preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a 

complementação das custas. Outrossim, compete ao requerido a 

indicação do valor que entende como correto. No caso dos autos, o 

requerido informa que o valor pretendido pelo autor supera a quantia de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Competia ao requerido, nos termos do 

artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova do alegado, o que não ocorreu. 

Assim, na ausência de indicação do valor da causa especifico e não 

genérico, que entendia como correto, REJEITO a impugnação feita pelo 

requerido. No que tange a impugnação à Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 

considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica 

não lhe permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família. De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos 

benefícios da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, 

de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem 

prejuízo próprio ou de sua família, transferindo para a parte contrária a 

incumbência de provar a suficiência de recurso do requerente. No caso 

dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os documentos 

constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da 

capacidade financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não 

juntou qualquer prova, o que não demonstra a capacidade financeira do 

mesmo. Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação. Em relação à 

pretensão de tramitação do processo em segredo de justiça, não assiste 

razão ao autor. Não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

adoção de tal medida em seu favor, mitigando o princípio da publicidade 

dos autos processuais, que é a regra, por não se amoldar a quaisquer 

das hipóteses do artigo 155 do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SEGREDO DE 

JUSTIÇA. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão 

que determinou a alteração da designação contratual da sociedade em 

que são sócios o Agravado/Autor e a Agravada/Ré, ficando o Autor como 

responsável pelos desígnios sociais, para pagamentos e medidas 

indispensáveis. O pedido de concessão de segredo de justiça ao recurso 

não merece acolhida. Nos termos do artigo 155, do CPC, a regra é a 

publicidade dos julgamentos pelo Judiciário e o caso em apreço não 

comporta elementos que exijam o sigilo requerido pela Agravante. A liminar 

é ato discricionário do Juiz, cabendo-lhe o primeiro exame da existência de 

seus requisitos, diante da prova produzida. No caso, trata-se de briga 

entre sócios/irmãos, com reciprocidade de acusações e diante dos fatos 

narrados pelo Autor, não impugnados de modo eficaz pela Ré, ora 

Agravante, afigurase razoável a decisão proferida pelo Juízo monocrático, 

não merecendo reparo. Ademais, "Somente se reforma a concessão ou 

indeferimento de liminar, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente 

prova dos autos" (Súmula 58 do TJ/RJ), o que não é o caso dos autos. 

RECURSO DESPROVIDO. (0030221-88.2005.8.19.0000. DES. ELISABETE 

FILIZZOLA - Julgamento: 14/09/2005 - SEGUNDA CAMARA CIVEL) No 

mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da 

requerida, o resultado danoso, a sua extensão e o nexo causal, as 

condições que o acidente se deu, a responsabilidade das partes. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, dê-se vista dos autos ao digno representante ministerial, e 

após, façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 

vol. 1. 25. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 155/156. [2] THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Processo Civil. vol. 1. 55 ed., Rio de Janeiro: Forense, 

2014, p. 84.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012865-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BRITO FEGURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012865-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 25370080 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 26252558), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012055-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DE FREITAS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI CUIABANA LTDA - ME (REU)

ARQUIMEDIO ANTONIO DE OLIVEIRA (REU)

ELTON PEREIRA DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB - MT25857-O 

(ADVOGADO(A))

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012055-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Apuração e 

Pagamento de Haveres ajuizada por Dario de Freitas Matos em desfavor 

de Radio Táxi Cuiabana Ltda. ME, Elton Pereira de Matos e Arquimedio 

Antonio de Oliveira. Citado, o requerido Radio Táxi Cuiabana Ltda. ME 

apresentou contestação conforme ID 14550975, o requerido Elton Pereira 

de Matos apresentou contestação conforme ID 14551047. Por fim, o 

requerido Arquimedio Antonio de Oliveira apresentou contestação 

conforme ID 14576261, suscitando em sede de preliminar, a falta de 
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interesse de agir, pugnando pela extinção do feito sem julgamento do 

mérito, em razão da ausência de notificação prévia, nos termos da lei, com 

a condenação do autor nas custas e honorários sucumbenciais. 

Impugnação conforme ID 15309043. Considerando a necessidade de se 

verificar o interesse de agir, em especial quando alega que a empresa 

está em processo de falência, intime-se o requerido Arquimedio Antonio 

de Oliveira, para comprovar tal alegação nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando aos autos decisão judicial que assim o decretou. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013449-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIGUEIRO FONTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013449-04.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015198-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WENDER SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1015198-95.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a noticia do falecimento da parte autora , e tendo em vista 

que já existe contestação nos presentes autos, determino que se intime o 

requerido na pessoa de seu advogado a se manifestar sobre o pedido de 

habilitação dos herdeiros de Anderson Wender Souza Silva no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003330-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON RIBEIRO DE ASSIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003330-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Fundação dos Economiários 

Federais – FUNCEF em desfavor de Joilson Ribeiro de Assis O autor 

informou na manifestação ID 18114593 que possui proposta de acordo, 

querendo a intimação do embargante para informar se possui interesse em 

acordar, e, em caso positivo, pugna pela designação de audiência de 

conciliação. Diante disso, intime-se a parte embargada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar seu interesse em realizar acordo com o 

requerido. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZEL HUGO BARCELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000331-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora - ID. 12401120, com relação 

ao laudo pericial realizado quando da audiência de conciliação, determino 

que devolva-se os autos a Central de Conciliação de Mediação da Capital, 

para juntada dos termo de audiência e respectivo laudo, realizada no dia 

22-03-2018. Com a juntada, intimem-se as partes para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestarem-se a respeito do contido no mesmo, 

requerendo o que entenderem de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007878-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY JOSE DE FIGUEIREDO (REU)

MARCIO AUGUSTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007878-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital, tendo em vista que não restaram 

esgotados os meios de localização da parte requerida. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado 

da parte requerida, requerendo o que entender de direito. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022961-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DE CAMPOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022961.16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 19060306, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 256 de 877



prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034553-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNIR R DOS SANTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034553-57.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não restaram 

esgotados os meios para a localização da parte executada, devendo a 

exequente realizar as diligências necessárias para a busca do endereço, 

inclusive perante pessoas jurídicas que possuem cadastro de endereço. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos 

autos o endereço atualizado do executado ou comprovar as diligências 

infrutíferas, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003142-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENNER GUIBISON VENANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003142-93.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente da decisão de id 30200553. Cumpra-se conforme determinado no id 

30200553. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035765-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT18019-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NUNES DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035765-79.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Patrícia Nunes do Carmo (CPF nº 029.126.991-50). Designo audiência de 

conciliação para o dia 13/07/2020, às 13:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032364-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARCELONA SECURITIZADORA S.A. (REQUERENTE)

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (REQUERENTE)

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BUFREM FERNANDES OAB - RS79820 (ADVOGADO(A))

LETICIA BARBOSA VIEIRA OAB - SP270631 (ADVOGADO(A))

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

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032364-38.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 28353055 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 28353056), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008588-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA OTHILDE BERTOL (AUTOR(A))

R. B. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE 1008588-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Por motivo 

de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para atuar no 

presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1013238-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DIETETICA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO VICENTE FARIAS OAB - MT18801-O (ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013238-65.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Sociedade Beneficente 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em face de Clínica Dietética Ltda.. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Consoante art. 919, § 1º do Código 

de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o 

pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão. 

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO. 

Intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da impugnação aos embargos, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1055452-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO (REU)

LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1055452-08.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o solicitado pela parte autora, conforme id 28989000 e concedo a 

parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada dos documentos 

solicitados. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019726-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MASUKO KANENOO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT20429-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRABRANDS ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019726-75.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 15691783, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009944-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINO MARCIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009944-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008470-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1008470-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019230-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTMAN HAARON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019230-12.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035253-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN FRANCA LEITE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1035253-33.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021781-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FERREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021781-62.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011646-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOURA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011646-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016747-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016747-09.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036642-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA GLORIA MANEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036642-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016923-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA COSTA COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016923-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Morais com Repetição de Indébito ajuizada por Antonieta Silva Costa em 

desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Sustenta a parte 

autora que após análise do extrato de pensão por morte, foram 

observados inúmeros descontos realizados pela parte requerida, 

referentes a empréstimos consignados. Aduz que em março de 2018 

contatou a requerida para a obtenção dos contratos de empréstimos, 

sendo verificado que se tratava de refinanciamento de empréstimo 

consignado. Relata que foi ludibriada pela parte requerida, que se 

aproveitou de sua humildade e analfabetismo. Informa que o valor 

descontado pela requerida é superior ao recebido pela autora quando da 

assinatura do contrato, o que caracteriza o enriquecimento indevido. 

Requer o julgamento procedente da ação para que seja determinado o 

cancelamento definitivo de todos os descontos sobre quaisquer 

empréstimos realizados na folha de pagamento da autora, declarando nulo 

o contrato nº 130549791, devolvendo em dobro os valores descontados, 

e ainda, condenando ao pagamento de indenização por dano moral. 

Pugnou pela concessão de justiça gratuita, tutela antecipada e inversão do 

ônus da prova. Deu à causa o valor de R$ 17.085,50 (dezessete mil, 

oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Despacho inicial conforme ID 

13961115, que indeferiu a tutela de urgência pretendida. Citada a 

requerida apresentou contestação e documentos conforme ID 14841591, 

pugnando pela improcedência dos pedidos do autor. A parte autora 
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apresentou impugnação conforme ID 16090971. Saneado o feito (ID 

17379077), as partes se manifestaram quanto a necessidade de produção 

de provas, pugnando a parte autora pelo julgamento antecipado da lide. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Cilene Alves 

da Costa, em face de Banco Itaucard S/A, visando a declaração de 

inexistência do débito; bem como a condenação do Réu em danos morais, 

e custas e honorário processuais. O deslinde da lide não carece de 

dilação probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e 

economia processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. 

Constata-se que parte autora questiona os contratos de empréstimos 

firmados com a requerida, afirmando não ter conhecimento do contrato nº 

130549791, requerendo a devolução, em dobro as parcelas pagas, 

pugnado pelo cancelamento e suspensão de todos os empréstimos cujo 

pagamento se dá pelo desconto em folha de pagamento da autora. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano 

(defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. Todavia, 

diante da documentação acostada pelo requerido que comprova a 

contratação de empréstimo pela parte autora, conforme documentos 

coligidos que comprovam a assinatura pela autora do contrato, razão pela 

qual tenho ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil que este 

praticou, uma vez que lícita a cobrança do débito pelo serviço contratado. 

Aliás, após a juntada do documento, o autor sequer requereu provas para 

questionar a validade e veracidade do documento, pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide. E mais, não se trata de pessoa analfabeta, 

visto que a mesma assinou todos os contratos e documentos constitutivos 

do seu advogado. Assim sendo, não há que se confundir pessoa idosa, 

com pessoa analfabeta. É consabido que nas relações de consumo, a 

responsabilização, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de 

culpa, esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do 

CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de 

responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial 

ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos 

causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de 

consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. 

ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). 

Outrossim, essa teoria funda-se na premissa de que quem obtém 

vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a 

previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, 

independente de culpa. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de 

culpa, não exime o consumidor de comprovar a prática do ato ilícito, in 

casu, a ocorrência de ausência de contratação. Nesse sentido, não se 

pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no 

contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, via de 

regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a 

alegação, o que fora demonstrado no caso. Em atendimento a essa regra, 

a requerida apresentou documentação demonstrando a existência de 

contratação de serviços, qual consta a assinatura da Autora, 

mostrando-se legítima a cobrança. Com esses fundamentos, considero 

válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução 

processual, que demonstram a regularidade da contratação. Em 

consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado 

pedido de danos morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência 

de ilicitude é requisito essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - 

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - 

REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de telefonia pela parte, 

não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a ensejar a 

desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. Evidenciado 

o uso do processo para se abster de pagamento de dívida regular e 

recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a condenação da 

parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo 

demonstrada a modificação da situação financeira da parte após 

deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em revogação 

do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA COMPLETA", 

"OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da ementa FRANQ. 

200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 

CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS 

PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM A QUAL 

HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. SERVIÇOS 

CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser reconhecida 

ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços devidamente 

usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, sem prova 

cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara administrativa. 

Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, resta 

autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Rescisão 

Contratual c/c Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito 

ajuizada por Antonieta Silva Costa em desfavor de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019520-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASICA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA (REU)

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REU)

GAIVOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REU)

POSTO LEBLON LTDA (REU)

MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA (REU)

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (REU)

POSTO N D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (REU)

ERIVONALDO LIRA DA SILVA - EPP (REU)
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TICO-TICO POSTO DE SERVICOS LTDA (REU)

AUTO POSTO CANELA LTDA (REU)

CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (REU)

LEBLON - COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 

(REU)

R.R.P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019520-27.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Básica Contabilidade e 

Auditoria Ltda. em desfavor de Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda. e 

Outros. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

11846413, impugnando o valor atribuído a causa, sustentando a ausência 

da capacidade postulatória da autora, que foi extinta em 06/11/2012 e 

ilegitimidade ativa. Impugnação conforme ID 12220452. Passo a sanear o 

feito. À analise dos autos, vê-se que a autora busca cobrar notas fiscais 

emitidas da empresa Básica Contabilidade e Auditoria Ltda (CNPJ 

09.27.376/0001-36). Tais fatos são corroborados pelas Notas Fiscais 

acostadas à inicial, onde consta este mesmo CNPJ. Todavia, conforme o 

autor traz aos autos a informação e comprovação, de que a pessoa 

jurídica Básica Contabilidade e Auditoria Ltda (CNPJ 09.27.376/0001-36) 

encontra-se extinta desde 06/11/2012, fato este que foi confirmado pelos 

autores em sede de impugnação, informando novo CNPJ da empresa. A 

presente ação somente foi proposta em 23/06/2017. Pertinente, assim a 

pergunta: se a pessoa jurídica foi extinta, como ela pode estar em juízo em 

busca de direitos, se não detém mais personalidade jurídica? E mais, as 

pessoas jurídicas indicadas pelo autor são distintas, inclusive possuem 

CNPJ distintos para demonstrar não serem as mesmas. Quanto aos 

pressupostos do processo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: "Os 

pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do 

processo são, (...), subjetivos e objetivos: Os subjetivos relacionam-se 

com os sujeitos do processo: juiz e partes. Compreendem: a) a 

competência do juiz para a causa; b) a capacidade civil das partes; c) sua 

representação por advogado" . ("Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 

44ª ed., Forense, 2006, p. 69). Sobre o tema, a lição de ERNANE FIDÉLIS 

DOS SANTOS: "Pressupostos processuais são, pois, requisitos 

necessários à constituição e desenvolvimento válidos e regulares do 

processo. Os pressupostos de constituição, visto do aspecto subjetivo, 

são a competência do juiz e a ausência de impedimento (art. 134), a 

capacidade de ser parte, a capacidade processual e a capacidade 

postulatória de quem peticiona". ("Manual de Direito Processual Civil, v. 1, 

10ª ed., Saraiva, 2003, p. 35). Como se pode aferir da doutrina 

mencionada, para o regular processamento do processo, deve-se 

observar alguns pressupostos processuais, como a capacidade 

postulatória. E, na hipótese, como se trata no caso de sociedade, convém 

trazer, à baila, alguns pontos acerca de sua constituição e extinção. 

RUBENS REQUIÃO ensina que: "A sociedade transforma-se em novo ser, 

estranho à individualidade das pessoas que participam de sua 

constituição, dominando um patrimônio próprio, possuidor de órgãos de 

deliberação e execução que ditam e fazem cumprir a sua vontade"."Curso 

de Direito Comercial", Saraiva, Vol. I, p.345: Destarte, formada e 

registrada, a pessoa jurídica possui titularidade processual, revestindo-se 

de legitimidade para demandar ou ser demandado em juízo. Portanto, a 

capacidade de ser parte é da sociedade, e em nome dela, realizam atos do 

comércio. Na hipótese" sub judice "como se pode verificar , a ação foi 

proposta por pessoa jurídica que se encontra extinta. Se a empresa foi 

extinta e dissolvida a sociedade, dissolve-se, também, o vínculo que unia, 

não só a pessoa dos sócios, mas, também, com todos aqueles que 

mantinham compromissos com a pessoa jurídica extinta. Esta a lição de 

CARLOS DIAS DA SILVA CORRADI GUERRA: "Por dissolução das causas 

que impossibilitem a sua continuação ainda na vigência do contrato. 

Deverá, desse modo, dissolver-se extinguindo-se não só a pessoa jurídica 

como os vínculos contratuais que uniram os sócios". ("Breves 

considerações sobre a sociedade por quotas de sociedade limitada", 

publicada no Júris Síntese nº 36, jul/ago 2002) Assim, ao contrário do que 

afirmam os autores, não estamos aqui diante de uma empresa sem 

personalidade jurídica, mas de uma empresa legalmente extinta que, 

portanto, não mais possui legitimidade para ingressar em juízo porquanto 

seus atos constitutivos foram encerrados. Com estes fundamentos, 

ACOLHO a preliminar suscitada pelos requeridos e, nos termos do art. 

485, VI do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, sem julgamento do mérito, ante a ilegitimidade do requerido. 

Condeno a requerente nas custas e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos arts. 86 do CPC. Fica, 

entretanto, suspenso o seu pagamento, vez que a requerente é 

beneficiária da Justiça Gratuita (art. 12 da Lei 1.060/50). Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000873-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA NONATO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000873-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos 

Morais proposta por Rosangela Nonato de Brito em desfavor da Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a parte autora que é 

proprietária de um imóvel onde, no mês fevereiro e agosto do ano de 2016, 

recebeu fatura em sua residência onde constava a quantia exorbitante de 

R$ 926,23 (novecentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) e R$ 

2.484,43 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos) respectivamente, que não condizia com o consumo real. 

Informa que ao contatar requerida, a mesma informou que havia realizado 

a recuperação do medidor de energia, justificando o valor cobrado. 

Requer que a requerida seja condenada a declarar inexigível a fatura por 

suposta recuperação de consumo, no montante de R$ 3.410,66 (três mil 

quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), e a pagar 

indenização por danos morais em 40 salários mínimos. Pugnou pelos 

benefícios da Justiça Gratuita e pela inversão do ônus da prova. Deu a 

causa o valor de R$ 35.410,66 (trinta e cinco mil quatrocentos e dez reais 

e sessenta e seis centavos). Despacho inicial conforme ID 4655740, 

ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação de tutela. Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme ID 8218338, sustentando a 

existência de irregularidades no sistema de fornecimento de energia 

elétrica da requerente, de forma a ser legitima a cobrança de recuperação 

de consumo. Impugnação à Contestação conforme ID 11152532. O feito foi 

saneado conforme ID 12015952, designada audiência de instrução que 

ocorreu conforme termo ID 13179944. Memoriais conforme ID 13527734 e 

13722564. Vieram os autos conclusos para prolação da sentença. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais proposta por Rosangela Nonato 

de Brito em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de 

consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito 

de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste 

aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, 

destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora que, é 

cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora (UC) N° 

6/289931-8, adimplente com todas as suas obrigações, e foi cobrada nos 

meses de Fevereiro/2016 no valor de R$ 926,23 (novecentos e vinte e 

seis reais e vinte três centavos), e no mês de Agosto/2016 no valor de R$ 

2.484,43 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos), por suposta recuperação no medidor de energia. Ao caso, 

aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL. O art. 129 dispõe 

que: Artigo 129 - Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 
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menor” “§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Da 

análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, este foi unilateral e, não houve a realização de perícia, a fim de 

apurar a verdadeira causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 

414/2010). Dessa forma, não há prova inequívoca de ter sido a parte 

autora responsável pela falha. E mais, não se verifica que houve o 

acompanhamento ao autor na pericia realizada. Sobre o tema a 

jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – 

INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – 

APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA 

SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

recuperação no medidor de energia, mostra-se indevida. No que tange aos 

danos morais, vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a 

confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, 

comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de 

causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 

e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições 

de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da 

responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito extraem-se os 

requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não 

propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada 

a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Quanto ao dano moral, para que fique caracterizado o dano moral 

é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, 

hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe 

prejuízo. De modo algum pode o julgador ter como referência para 
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averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa 

ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. 

Nesse sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - 

INEXISTÊNCIA - SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A 

DO HOMEM MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de 

danos morais quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é 

mero fruto de uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os 

sentimentos do homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." 

(AC nº 458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. 

TJMG. Julgado em 29.10.2004). O artigo 14 do CPDC, estabelece que a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não 

responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiro. Nesta senda, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária à ré para o fim de, ao menos, abrandar os 

momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor. 

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar 

que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por esta razão, considerando o valor 

indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais proposta por 

Rosangela Nonato de Brito em desfavor da Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A para: a) declarar indevido o débito das 

faturas de Fevereiro/2016 no valor de R$ 926,23 (novecentos e vinte e 

seis reais e vinte três centavos), e no mês de Agosto/2016 no valor de R$ 

2.484,43 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três 

centavos referente a revisão de faturamento. b) Condenar ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum 

(Súmula 362 STJ); a título de danos morais; Torno definitiva concessão da 

liminar. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa. Transitado 

em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000502-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIZ MODA MASCULINA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000502-83.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por NABI 

Import Indústria e Comércio Ltda. – EPP em desfavor de Condomínio Civil do 

Pantanal Shopping. Sustenta a autora que teve seu nome inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito no montante de R$ 486.121,52 

(quatrocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e um reais e cinquenta e 

dois centavos), tendo como apontamento a alegação de inadimplemento de 

encargos locatícios lançados pela empresa Requerida. Porém, informa que 

não possui qualquer relação contratual com o requerido, uma vez que o 

contrato firmado foi realizado entre as pessoas físicas de Jairo de Souza 

Martins e Joslene de Jesus Dias da Cruz. Diante do exposto, requer o 

julgamento procedente da ação para a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil 

reais) e juntou documentos que acompanham a petição inicial (ID 

11342390). Contestação conforme ID 13127029, pugnou pelo julgamento 

improcedente do pedido. Impugnação conforme ID 13169419. Saneado o 

feito (ID 15132387), a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

tendo o requerido permanecido inerte. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. NABI Import Indústria e Comércio Ltda. – 

EPP ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor de 

Condomínio Civil do Pantanal Shopping, visto que o requerido negativou 

seu nome por atraso de pagamento de aluguel, cujo contrato estava 

firmado em nome do seu sócio, pessoa física. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, por se tratar de matéria de fato e de direito, nos termos 

do art. 355 do CPC, não tendo as partes manifestado interesse na 

produção de demais provas. Pois bem, inicialmente há que se ressaltar 

que a pessoa jurídica é dotada de personalidade jurídica própria, distinta 

da pessoa física dos sócios e, nos termos do artigo 18 do código de 

processo civil, salvo autorizado por lei, é carecedor da ação aquele que 

postula, em nome próprio, direito alheio. Conforme constam os documento 

ID 11342483, é possível verificar que o Instrumento Particular de Contrato 

de Locação e outras avenças do Espaço Comercial do Pantanal Shopping, 

tem por locatário Jairo de Souza Martins, que também figura como fiador 

em conjunto com Joslene de Jesus Dias da Cruz. Comprovou-se, tão 

somente, relação jurídica existente entre os sócios, pessoa física, da 

autora e a pessoa jurídica demandada, não havendo qualquer prova no 

sentido há uma relação contratual entre o autor e a requerida. E como dito, 

a empresa autora possui personalidade jurídica própria, conforme o 

contrato social diferente dos seus sócios, pessoas físicas. Nesse 

sentido," é cediço que, para a propositura ou para a contestação de 

qualquer ação, é pressuposto essencial que a parte tenha legitimidade 

para tanto, ou seja, essa condição deve estar presente na relação de 

direito material que teria sido violada em razão da inobservância do direito 

positivo, o que faz surgir o conflito de interesses a ser dirimido pelo 

Judiciário "(Apelação Cível n. 2012.044779-3, de Tijucas, Terceira Câmara 

de Direito Civil, rel. Des. Fernando Carioni , j. 17-7-2012). Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E 

DANOS. PROCURAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO 

POSTERIORMENTE REVOGADA. BEM DE PROPRIEDADE DE PESSOA 

JURÍDICA. TODOS OS DOCUMENTOS EM NOME DA EMPRESA, INCLUSIVE 

A PROCURAÇÃO INICIALMENTE OUTORGADA AO DEMANDANTE. AÇÃO 

PROPOSTA CONTRA A SÓCIA. REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO 

POSSUI LEGITIMIDADE PARA RESPONDER, NA QUALIDADE DE PESSOA 

FÍSICA, SOBRE BEM DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A legitimidade é uma das 

condições da ação e na ausência desta a pretensão das partes não pode 

ser analisada, acarretando por consequência a extinção do feito sem o 

julgamento do mérito, nos moldes do art. 267, VI, do CPC (Apelação Cível 

n. 2011.076125-0, de São Bento do Sul, Terceira Câmara de Direito Civil, 

rel. Des. Saul Steil , j. 1-11-2011). Embora conste na cláusula 11.7 do 

contrato de locação a obrigação para transferência em 90 dias do 

contrato para a pessoa jurídica, certo é que isso não ocorreu e Jairo de 

Souza Martins permanece figurando como responsável pelo pagamento. 

Dessa forma, ilegal a conduta do requerido, ao proceder a inclusão do 

nome dos autores em cadastro de restrição de crédito. Nesse sentido: 

Nesse sentido: “LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO- EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO POLO ATIVO - 

NECESSIDADE - HIPÓTESE EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO SOMENTE 

COM A PESSOA FÍSICA NÃO HAVENDO QUALQUER COMPROVAÇÃO DE 

CESSÃO PARA A EMPRESA OU ANUÊNCIA DA LOCADORA - DECISÃO 

MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJSP; Agravo de 

Instrumento 0010690-45.2010.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; 

Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 

2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2010; Data de Registro: 

21/05/2010) Desse modo, caracterizada a responsabilidade civil do 

requerido, ante a inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de 

proteção ao crédito. Destarte, tenho que patentes se mostram a 
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negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já que provocou 

o abalo à parte autora, como se vê pelos documentos acostados pelo 

autor em que consta negativas de venda, ante a restrição existente. 

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o 

cabimento da indenização estão presentes, ante a inexistência de 

qualquer débito pretérito, visto que os protestos e anotações foram feitas 

pelo próprio requerido. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente Ação de Indenização por Dano Moral proposta por NABI 

Import Indústria e Comércio Ltda. – EPP em desfavor de Condomínio Civil do 

Pantanal Shopping para: a) condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.500,00 (vinte mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ); b) Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035815-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

OSVALDINA GOMES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035815-42.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Osvaldina Gomes Ferreira, Silvana Ferreira Pinto, José Leandro 

Sampaio Neto e Isabelle Ferreira Campos em desfavor de VRG Linhas 

Aéreas S/A. Sustenta que para retornar para Cuiabá de sua viagem de 

Fortaleza, em 20/10/2017,seu voo teria o seguinte itinerário: sairia de 

Fortaleza as 16:32 horas com escala em Brasília com previsão de 

chegada em Brasília às 20:25 horas, e, posteriormente iria para Cuiabá. 

Ocorre que após duas horas de atraso para o embarque em Fortaleza, os 

autores e mais 16 pessoas com destino a Cuiabá, só foram sair as 19 

horas, e chegaram as 22 horas em Brasilia, e somente conseguiram voo 

para Cuiabá no dia 21/10/2017 às 06:30 horas. Solicitaram da companhia 

aérea que os alocasse em um hotel, o que fizeram após uma hora e meia, 

e ao chegarem no local, foram informados que não iriam oferecer o jantar, 

apenas o café da manhã, por ordem dos requeridos. A autora Silvana, 

irresignada, voltou ao aeroporto e conseguiu através da empresa Giraffas 

alimentação para 15 pessoas, entregue tais refeições a 01:00 hora e 

retornou ao hotel quando todos jantaram as 02:00 horas. As quatro horas, 

foram acordados para o embarque as 05:50 horas, não tendo nem duas 

horas de descanso, nem tendo tomado o café da manhã. A requerida 

Osvaldina Gomes Ferreira, idosa e hipertensa, chegou a passar mal, 

sendo atendida por familiares. Conseguiram chegar em Cuiabá as 08 da 

manhã do dia 21/10/2017, ou seja, mais de 12 horas do contratado. Pugna 

pelo julgamento procedente do pedido a fim de que seja a requerida 

condenada ao pagamento de danos morais no valor correspondente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Atribuiu à causa o valor de R$ 

40.000,00 (Quarenta mil reais). Decisão inicial conforme ID 11070891. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 12470501 

Impugnação no ID 13192465. O feito foi saneado conforme ID 15132613, 

tendo as partes pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Osvaldina 

Gomes Ferreira, Silvana Ferreira Pinto, José Leandro Sampaio Neto e 

Isabelle Ferreira Campos em desfavor de VRG Linhas Aéreas S/A.. Nos 

termos do art. 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, visto que as partes não manifestaram interesse na 

produção de outras provas, senão as já constantes nos autos. Os 

documentos acostados aos autos comprovam que os autores adquiriram 

as passagens do requerido, conforme narrado na inicial, comprovando 

documentalmente as passagens adquiridas de Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá, 

com previsão de chegada as 21:55 horas do dia 20/10/2017, porém 

somente chegou em Cuiabá com mais de doze horas de atraso, sem 

fornecer suporte necessário as partes autoras. De início, ressalto que o 

art. 373, incisos I e II, do CPC dispõe que cabe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito e ao réu compete apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado. 

Nesse viés, cabia ao autor demonstrar a existência do ato ou fato por ele 

descrito na inicial, como ensejador do seu direito. Sobre o tema é a lição 

do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a 

mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, 

deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar 

claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua 

relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” 

(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do 

Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010) A responsabilidade 

civil pressupõe a existência de três requisitos básicos: a culpa, o nexo 

causal e o dano. Na espécie, todos os requisitos básicos mencionados 

estão presentes. Os autores contrataram os serviços da Ré ao adquirirem 

suas passagens aéreas, e o atraso no momento do embarque, 

impossibilitando que seguissem viagem, causou danos as requerentes que 

não tiveram o suporte necessário da companhia aérea configurando má 

prestação de serviço. Assim, uma vez que o atraso atingiu 12 horas, sem 

qualquer informação de forma satisfatória, não tendo aos autores 

recebido a assistência devida por parte da requerida, enseja o dever de 

indenizar o dano moral causado aos passageiros. A propósito: “RECURSO 
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INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO 

INTERNACIONAL. ATRASO EXCESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ART. 14 DO CDC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. A necessidade de manutenção 

da aeronave para realização do serviço de transporte aéreo não justifica 

o atraso excessivo. Outrossim, o desamparo ao consumidor fundamenta o 

dano moral. O cancelamento do vôo na forma contratada 

(LA-California/Houston-Texas/SP/POA), o descaso e falta da pertinente 

assistência da ré à demandante configuram situações que transcendem a 

esfera do mero dissabor. Demandante que perdeu dois dias de trabalho e 

precisou fazer percurso mais longo (LA/Washington/SP/POA), para 

retorno ao Brasil. Ausência de provas de regular assistência prestada 

pela ré. A autora é portadora de discopatia degenerativa, o que agrava o 

sentimento de desconforto. Aliado ao problema de saúde, perdeu alguns 

dias de trabalho. O Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 vai 

majorado para R$ 6.000,00, pois quantia que se mostra razoável no caso 

concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71006664361, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRANSPORTE AÉREO – 

APLICAÇÃO DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PERDA DE VOO FUTURO EM OUTRA 

COMPANHIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – 

QUANTUM ARBITRADO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, os casos de prestação de serviço deficitário por companhias 

aéreas em relação aos seus passageiros não são mais regulados pelas 

convenções internacionais pertinentes (Convenções de Varsóvia, Haia e 

Montreal) ou pelo Código Brasileiro da Aeronáutica. São inaplicáveis os 

diplomas legais mencionados, cujas regras não se sobrepõem aos direitos 

assegurados por norma interna brasileira. No caso, restou incontroversa a 

má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao 

cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, ocasionando a 

perda de voo futuro em outra companhia aérea pelos consumidores, 

devendo ser reparado o dano material e moral correlato. O valor arbitrado 

na indenização por dano moral deve estar em consonância com os 

critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes 

sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter 

equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e 

confortando a vítima.” (TJ/MT. Ap 139298/2015, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016, 

Publicado no DJE 02/03/2016) Tal atitude configura descaso e desídia para 

com o consumidor, o que enseja o pagamento de indenização por danos 

morais. O Código Civil prevê o direito à indenização por danos morais, bem 

como a responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviços, 

senão vejamos: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.” “Art. 931. Ressalvados outros 

casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas 

respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos 

produtos postos em circulação.” Neste sentido, o artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.” 

Assim, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de 

serviços, in casu, a Gol Linhas Aéreas, é objetiva, de forma que 

independe de comprovação de culpa. Portanto, ainda que a empresa 

alegue que agiu conforme procedimento padrão, deve indenizá-lo pelo 

constrangimento que lhe causou. Sobre o tema, trago à colação os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. - Agravo Retido 

- Consoante o artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Caso em que possível a aplicação do Código de defesa do Consumidor a 

favor do autor que, mesmo utilizando o bem de consumo na sua atividade 

profissional, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica 

perante o fornecedor de produtos e serviços demandado. Precedentes do 

STJ e da Câmara. - Elementos da Responsabilidade Objetiva E 

Caracterização da Ilicitude - Há responsabilidade objetiva da parte ré 

bastando que exista, para caracterizá-la, a relação de causalidade entre o 

dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surgindo o dever de 

indenizar, independentemente de culpa ou dolo. O fornecedor de produtos 

e serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados por defeitos relativos aos produtos e 

prestação de serviços que disponibiliza no mercado de consumo. Caso em 

que se mostra indevida a inscrição negativa efetuada em nome do autor, 

pois decorre de dívida quitada e, portanto, inexistente. Além disso, o 

demandado não comprovou documentalmente a existência de contratação 

em relação ao débito que, segundo ele, seria devido pelo autor. – Danos 

Extrapatrimoniais - O dano extrapatrimonial resultante das lesões aos 

direitos da personalidade, ocasionadas pela inscrição indevida em 

cadastros de inadimplentes determina o pagamento de indenização. - 

Quantum Indenizatório - A indenização por dano moral deve ser suficiente 

para atenuar as conseqüências da ofensa à honra da parte autora, não 

significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como 

deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática 

de nova conduta. Valor majorado. AGRAVO RETIDO E APELO 

DESPROVIDOS”. (Apelação Cível Nº 70052429065, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

27/02/2013) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- PACOTE DE VIAGEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO FORNECEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva, não sendo o mesmo responsabilizado 

somente quando provar inexistência de defeito ou culpa exclusiva da 

vítima. Ao comprar uma passagem aérea o consumidor cria a legítima 

expectativa de chegar ao seu destino no dia e horários contratados. Uma 

vez demonstrada a falha na prestação do serviço surge o dever de 

indenizar. Os danos morais devem ser fixados com proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se sempre as peculiaridades do caso. Recurso 

parcial provido.” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relator: Dês. 

Estevão Lucchesi. Data de Julgamento: 29/11/2012. Apelação Cível 

.0687.11.007940-1/001 0079401-07.2011.8 .13 .0687) .  Res tando 

devidamente comprovados os fatos, que ensejam o pagamento de 

indenização por danos morais, passo ao cálculo do quantum devido. O 

ressarcimento deve ser proporcional ao dano sofrido, devendo pautar-se 

na proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não implique 

enriquecimento indevido ao lesado, ao mesmo tempo que não seja um 

valor tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Assim, fixo a 

condenação da Requerida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para 

cada autor, devidamente corrigidos na data do evento danoso, pelo índice 

do INPC e juros de 12% ao ano, considerando a capacidade financeira da 

requerida e dos danos causados à parte autora, menor de idade. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 

489, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Osvaldina Gomes 

Ferreira, Silvana Ferreira Pinto, José Leandro Sampaio Neto e Isabelle 

Ferreira Campos em desfavor de VRG Linhas Aéreas S/A. para condenar 

a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, totalizando R$ 32.000,00 (trinta e 

dois mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença. 

Condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitado 

em julgado, intime-se a parte vencedora a manifestar-se quanto ao 

interesse na execução da sentença, nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029330-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER FABIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029330-26.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória c/c Danos Morais proposta por Glauber 

Fabiano de Oliveira em desfavor de IBFC – Instituto Brasileiro de Formação 

e Capacitação. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

13048489, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva. Impugnação 

conforme ID 14128812. Passo a sanear o feito. CHAMO FEITO À ORDEM, 

visto que, em que pese o pedido de prosseguimento para análise do 

pedido de danos morais (ID 11126906), observa-se que nos pedidos 

formulados na petição inicial não há qualquer pedido para condenação dos 

requeridos para pagamento a titulo de dano de dano moral. Isto posto, 

resta evidente a perda do objeto, uma vez que o concurso para qual o 

autor buscava o deferimento da inscrição já ocorreu. Com estes 

fundamentos, demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código do Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006973-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE SILVA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006973-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joyce Silva da Fonseca em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 12304397) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 12304382; 12304385; 12304387; 12304393; 12304395; 

12304397; 12304403; 12304408; 12304425; 12304422 e 12304454. Pelo 

despacho (ID – 12388317), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 13359311) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 12800162), alega à requerida, 

preliminarmente, a inépcia da inicial pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, da ausência de 

requerimento administrativo, ausência de laudo do IML, carência da ação 

por ausência de boletim de ocorrência. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 14091224), reiterando os termos da exordial. Pelo 

despacho (ID – 15588562) foi determinada a intimação da parte requerida. 

Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 17746364). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Joyce 

Silva da Fonseca em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda, da ausência de requerimento administrativo, 

ausência de laudo do IML, carência da ação por ausência de boletim de 

ocorrência. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de Carência de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, 

pois embora a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar 

de carência de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a 

comprovação dos fatos alegados na inicial, não se trata de questão 

preliminar, mas matéria relativa à de prova documental e, portanto, atinente 

ao mérito da demanda. Assim, deverá ser analisada em momento 

oportuno, juntamente com o mérito. IMPROCEDE a preliminar de ausência 

do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede 

que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Rejeitadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico (ID –; 12304382; 12304385; 12304387; 12304393; 12304395; 

12304397; 12304403; 12304408; 12304425; 12304422 e 12304454), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 13359311) 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) em 
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estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/12/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Joyce Silva da Fonseca em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (01/12/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038724-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038724-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Mauricio Alves de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 02/09/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 11257039) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 11257035; 11257036; 11257037; 11257038; 11257039; 

11257040 e 11257041. Pelo despacho (ID – 11281372), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

12371880) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9062329), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação, ausência de requerimento 

administrativo, comprovante de residência em nome de terceiro. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 14050748), reiterando os termos da 

exordial. Pelo despacho (ID – 15588559) foi determinada a intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial 

(ID – 17960515). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Mauricio Alves de Souza em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

da demanda e inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação, ausência de requerimento 
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administrativo, comprovante de residência em nome de terceiro. REJEITO, 

a preliminar de ausência de requerimento administrativo, uma vez que o 

mesmo está devidamente acostado aos autos, conforme id 11257041. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 11257039; 11257040), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 12371880) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 
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jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Mauricio Alves de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (02/09/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018459-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Anna 

Luiza Hunning de Sá, representada por seu genitor Edmilson Pinho de Sá, 

desfavor de Gol Linhas Aéreas. Sustenta a parte autora que adquiriu 

passagens aéreas do Requerido para que pudesse, juntamente com sua 

família, ir para cidade de Curitiba-PR, e o retorno da Autora estava 

agendado para o dia 22 de janeiro (voos G3 2036), com saída de Curitiba 

às 07:15 horas e chegada em Brasília (escala) às 09:00 horas; embarque 

de Brasília às 09:35 horas e chegada a Cuiabá às 10:20 horas (voo G3 

1714). Ocorre que no voo de volta, ele saiu atrasado de Curitiba e ao 

chegar a Brasília, os passageiros foram informados pelo Requerido que 

não seria possível realizar o voo de conexão a Cuiabá porque o embarque 

já teria sido encerrado, dessa forma, somente partiu da escala em Brasília 

às 21:10 horas com chegada a Cuiabá às 21:55 horas, ou seja, mais de 12 

(doze) horas de atraso, causando um enorme transtorno para a Autora 

Pugna pelo julgamento procedente do pedido a fim de que seja a requerida 

condenada ao pagamento de danos morais no valor correspondente R$ 

38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais). Atribuiu à causa o 

valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais). Decisão 

inicial conforme ID 13956410. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 15244713. Impugnação no ID 15258208. O feito foi saneado 

conforme ID 20109079, tendo as partes pugnado pelo julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por 

Anna Luiza Hunning de Sá desfavor de Gol Linhas Aéreas. Nos termos do 

art. 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, visto que as partes não manifestaram interesse na produção de 

outras provas, senão as já constantes nos autos. Os documentos 

acostados aos autos comprovam que a autora adquiriu a passagem do 

requerido, conforme narrado na inicial, comprovando documentalmente a 

passagem adquirida de Cuiabá/Curitiba/Cuiabá, com previsão de chegada 

as 10:20 horas do dia 22/01/2018, porém somente chegou em Cuiabá com 

mais de doze horas de atraso, sem fornecer suporte necessário a parte 

autora. De início, ressalto que o art. 373, incisos I e II, do CPC dispõe que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido 

compete apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito invocado. Nesse viés, cabia ao autor 

demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial, como 

ensejador do seu direito. Sobre o tema é a lição do Ministro Paulo de Tarso 

Vieira Sanseverino: “Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o 

objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua 

atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de 

produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o 

consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus 

de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade 

com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses 

dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do artigo 333 do CPC.” (Responsabilidade Civil no Código do 

Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 

2010) A responsabilidade civil pressupõe a existência de três requisitos 

básicos: a culpa, o nexo causal e o dano. Na espécie, todos os requisitos 

básicos mencionados estão presentes. A autora contratou os serviços da 

requerida ao adquirir sua passagem aérea, no momento do embarque, 

diante do atraso do voo, causou danos a requerente que não tiveram o 

suporte necessário da companhia aérea configurando má prestação de 

serviço. Assim, uma vez que o atraso atingiu 12 horas, sem qualquer 

informação de forma satisfatória, enseja o dever de indenizar o dano 

moral causado ao passageiro. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. 

ATRASO EXCESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ART. 14 DO CDC. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM MAJORADO. A necessidade de manutenção da aeronave para 

realização do serviço de transporte aéreo não justifica o atraso 

excessivo. Outrossim, o desamparo ao consumidor fundamenta o dano 

moral. O cancelamento do vôo na forma contratada 

(LA-California/Houston-Texas/SP/POA), o descaso e falta da pertinente 

assistência da ré à demandante configuram situações que transcendem a 

esfera do mero dissabor. Demandante que perdeu dois dias de trabalho e 

precisou fazer percurso mais longo (LA/Washington/SP/POA), para 

retorno ao Brasil. Ausência de provas de regular assistência prestada 

pela ré. A autora é portadora de discopatia degenerativa, o que agrava o 

sentimento de desconforto. Aliado ao problema de saúde, perdeu alguns 

dias de trabalho. O Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 vai 

majorado para R$ 6.000,00, pois quantia que se mostra razoável no caso 

concreto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71006664361, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 12/04/2017) “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRANSPORTE AÉREO – 

APLICAÇÃO DO CDC – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PERDA DE VOO FUTURO EM OUTRA 

COMPANHIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – 

QUANTUM ARBITRADO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, os casos de prestação de serviço deficitário por companhias 

aéreas em relação aos seus passageiros não são mais regulados pelas 

convenções internacionais pertinentes (Convenções de Varsóvia, Haia e 

Montreal) ou pelo Código Brasileiro da Aeronáutica. São inaplicáveis os 

diplomas legais mencionados, cujas regras não se sobrepõem aos direitos 

assegurados por norma interna brasileira. No caso, restou incontroversa a 

má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao 
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cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, ocasionando a 

perda de voo futuro em outra companhia aérea pelos consumidores, 

devendo ser reparado o dano material e moral correlato. O valor arbitrado 

na indenização por dano moral deve estar em consonância com os 

critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes 

sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter 

equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e 

confortando a vítima.” (TJ/MT. Ap 139298/2015, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016, 

Publicado no DJE 02/03/2016) Tal atitude configura descaso e desídia para 

com o consumidor, o que enseja o pagamento de indenização por danos 

morais. O Código Civil prevê o direito à indenização por danos morais, bem 

como a responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviços, 

senão vejamos: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.” “Art. 931. Ressalvados outros 

casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas 

respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos 

produtos postos em circulação.” Neste sentido, o artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.” 

Assim, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de 

serviços, in casu, a Gol Linhas Aéreas, é objetiva, de forma que 

independe de comprovação de culpa. Portanto, ainda que a empresa 

alegue que agiu conforme procedimento padrão, deve indenizá-lo pelo 

constrangimento que lhe causou. Sobre o tema, trago à colação os 

seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

DEFEITO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. - Agravo Retido 

- Consoante o artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Caso em que possível a aplicação do Código de defesa do Consumidor a 

favor do autor que, mesmo utilizando o bem de consumo na sua atividade 

profissional, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica 

perante o fornecedor de produtos e serviços demandado. Precedentes do 

STJ e da Câmara. - Elementos da Responsabilidade Objetiva E 

Caracterização da Ilicitude - Há responsabilidade objetiva da parte ré 

bastando que exista, para caracterizá-la, a relação de causalidade entre o 

dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surgindo o dever de 

indenizar, independentemente de culpa ou dolo. O fornecedor de produtos 

e serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados por defeitos relativos aos produtos e 

prestação de serviços que disponibiliza no mercado de consumo. Caso em 

que se mostra indevida a inscrição negativa efetuada em nome do autor, 

pois decorre de dívida quitada e, portanto, inexistente. Além disso, o 

demandado não comprovou documentalmente a existência de contratação 

em relação ao débito que, segundo ele, seria devido pelo autor. – Danos 

Extrapatrimoniais - O dano extrapatrimonial resultante das lesões aos 

direitos da personalidade, ocasionadas pela inscrição indevida em 

cadastros de inadimplentes determina o pagamento de indenização. - 

Quantum Indenizatório - A indenização por dano moral deve ser suficiente 

para atenuar as conseqüências da ofensa à honra da parte autora, não 

significando, por outro lado, um enriquecimento sem causa, bem como 

deve ter o efeito de punir o responsável de forma a dissuadi-lo da prática 

de nova conduta. Valor majorado. AGRAVO RETIDO E APELO 

DESPROVIDOS”. (Apelação Cível Nº 70052429065, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

27/02/2013) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- PACOTE DE VIAGEM - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO FORNECEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva, não sendo o mesmo responsabilizado 

somente quando provar inexistência de defeito ou culpa exclusiva da 

vítima. Ao comprar uma passagem aérea o consumidor cria a legítima 

expectativa de chegar ao seu destino no dia e horários contratados. Uma 

vez demonstrada a falha na prestação do serviço surge o dever de 

indenizar. Os danos morais devem ser fixados com proporcionalidade e 

razoabilidade, observando-se sempre as peculiaridades do caso. Recurso 

parcial provido.” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relator: Dês. 

Estevão Lucchesi. Data de Julgamento: 29/11/2012. Apelação Cível 

.0687.11.007940-1/001 0079401-07.2011.8 .13 .0687) .  Res tando 

devidamente comprovados os fatos, que ensejam o pagamento de 

indenização por danos morais, passo ao cálculo do quantum devido. O 

ressarcimento deve ser proporcional ao dano sofrido, devendo pautar-se 

na proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não implique 

enriquecimento indevido ao lesado, ao mesmo tempo que não seja um 

valor tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Assim, fixo a 

condenação da requerida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

devidamente corrigidos na data do evento danoso, pelo índice do INPC e 

juros de 12% ao ano, considerando a capacidade financeira da requerida 

e dos danos causados à parte autora. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Anna Luiza Hunning de Sá, representada por seu genitor 

Edmilson Pinho de Sá, em desfavor de Gol Linhas Aéreas para condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta 

sentença. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora a manifestar-se quanto 

ao interesse na execução da sentença, nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011885-92.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Thiago Matheus Ribeiro da 

Silva em face de UNIC (IUNI Educacional S/A). Consta na inicial que o autor 

cursou junto à instituição de ensino requerida o curso de biologia e, na 

época, era funcionário da mesma, ficando pendente tão somente com a 

matéria “trabalho de curso” II, tendo retornado a instituição de ensino no 

início de 2015 para cursar essa matéria pendente de aprovação. Aduz 

que, a semestralidade refere-se ao período de 450 (quatrocentos e 

cinquenta) horas, cujo valor é de R$ 4.788,00 (quatro mil setecentos e 

oitenta e oito reais), com mensalidades no valor de R$ 798,00 (setecentos 

e noventa e oito reais), todavia, por ser colaborador da requerida, possuía 

um desconto de 50% (cinquenta por cento), ficando sua mensalidade no 

valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais). Informa que, como 

precisava cursar apenas uma matéria (Trabalho de Curso II), fora 

necessário iniciar um processo administrativo denominado de PAM 

(Processo de Ajuste de Mensalidade), por meio do qual a instituição 

recalcula a grade horária para delimitar apenas a matéria que irá cursar no 

período e reajustar a sua mensalidade para apenas aquela disciplina 

pendente, tendo sido informado que o processo durava aproximadamente 

3 meses e durante este período deveria pagar as mensalidades 

integralmente, no caso r R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais). 
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Porém, depois de recalculado a grade horária e reajustada a mensalidade 

eventual valor pago a maior nesse período inicial seria colocado como 

crédito ao Aluno para abater nas próximas mensalidades a serem pagas. 

No caso do autor, este pagou 4 mensalidades de R$ 399,00 (trezentos e 

noventa e reais) em relação aos meses Jan, Fev, Março e Abril / 2015, 

totalizando R$ 1.596,00 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais). Como 

o PAM foi concluído em 15/05/2015, a UNIC declarou que o Aluno, ora 

Autor, precisaria cursar apenas 30 horas das 450 horas do Semestre 

para pagar a matéria de Trabalho de Curso II, cujo valor total do contrato já 

reajustado seria de R$ 606,54 (seiscentos e cinquenta e quatro reais). 

Contudo, apesar de já ter pago o valor a maior, a UNIC não deu como 

quitado o contrato com o valor já pago e não lançou o crédito de R$ 

1.596,00 e continuou cobrando o aluno, procedendo, por fim a inscrição 

do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito sob a alegação de 

inadimplência da mensalidade 05/2015 no valor de R$ 399,00 (trezentos e 

noventa e nove reais). Diante dos fatos, requer a exclusão imediata do 

apontamento dos cadastros restritivos, declare nula a cobrança de R$ 

399,00 com vencimento em 11/05/2015 reconhecendo a quitação da 

matéria Trabalho de Curso II no Semestre 2015/1, além da condenação por 

danos morais, e a restituição de R$ 989,46 (novecentos e oitenta e nove 

reais e quarenta e seis centavos). Deu a causa o valor de R$ 19.729,46. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 9735453, 

afirmando ser o debito legítimo, bem como a inscrição, pugnando pelo 

julgamento improcedente da ação. Impugnação conforme ID 10567248. 

Saneado o feito, conforme ID 15135591, as partes quedaram-se inertes 

quanto a necessidade da produção de outras provas. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Indenizatória proposta por Thiago Matheus Ribeiro da Silva em face de 

UNIC (IUNI Educacional S/A). Passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355 do Código de Processo Civil, visto que as partes não 

manifestaram interesse na produção de outras provas, e por ser a matéria 

de fato e de direito. Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica 

relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de 

consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. Não 

conseguiu o requerido se desincumbir da responsabilidade pelo ilícito 

realizado. A autora apresentou extrato financeiro exarado pela requerida 

que demonstra o pagamento das parcelas de janeiro a abril de 2015. E 

mais, os cálculos feitos pelo requerido chegam em R$ 558,60 (quinhentos 

e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), o que não autorizaria a 

negativação pelo valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais). 

Assim sendo, embora os requeridos afirmem que a parte autora não 

realizou os pagamentos devidos, não conseguiu comprovar a existência 

de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme 

lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. Isto posto, com base no próprio extrato 

financeiro fornecido pela requerida, inconteste a falha na prestação do 

serviço pelo requerido decorrente de cobrança injusta de valores. No 

tocante aos danos morais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de serviços responderá, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. Esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, 

somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em 

lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e 

trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o 

simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano 

não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a 

existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte. No 

caso, por negativar o nome do autor, mesmo tendo este saldo com a 

insituição, é devido o pagamento de danos morais. Reconhece-se a 

grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos 

extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns 

parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em termos 

de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não 

há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. 

No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta 

razão, fixo a condenação do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais). Quanto aos danos materiais, verifico que os documentos 

fornecidos pelo autor junto a inicial demonstram o seu crédito com a 

instituição, de forma que ainda resta um saldo pendente de devolução no 

valor de R$ 989,46 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis 

centavos). Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação Indenizatória proposta por Thiago Matheus 

Ribeiro da Silva em face de UNIC (IUNI Educacional S/A) para: a) Declarar 

nula a cobrança de R$ 399,00 com vencimento em 11/05/2015 

reconhecendo a quitação da matéria “Trabalho de Curso II” no Semestre 

2015/1. b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor R$ 

989,46 (novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) a 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do débito, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da sentença; d) Condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029758-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029758-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Paulo da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 07/12/2017, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 

15253259) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID –15253250; 

15253253; 15253256; 15253258; 15253259; 15253262 e 15253268. Pelo 

despacho (ID – 15373090), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 17030001) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 16815431), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, ausência de requerimento administrativo, 

comprovante de residência em nome de terceiro. A parte autora impugnou 

a contestação (ID – 17550531), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes acerca do laudo pericial (ID – 17550923; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 271 de 877



17294014). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por José Paulo da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação, ausência de requerimento administrativo, 

comprovante de residência em nome de terceiro. REJEITO, a preliminar de 

ausência de requerimento administrativo, uma vez que o mesmo está 

devidamente acostado aos autos, conforme id 15253268. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 15253259; 15253262), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 17030002) atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no punho 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 
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na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por José Paulo da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

média no punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/12/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013048-73.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Giovanna Antônia da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 20/11/2017, conforme prontuário médico acostado no 

id 13201657, que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-la no 

montante proporcional à lesão, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos de id 

13201648, 13201657 e 13201666. Pela decisão de id 13814536, foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme id 15077008 foi realizada a audiência de conciliação, porém, 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

de id 14784872, alega à requerida a preliminar da necessidade de 

alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial por ausência dos 

documentos indispensáveis, da ausência do requerimento administrativo e 

do comprovante de endereço em nome de terceiro. A parte autora 

impugnou à contestação, conforme id 16460257 reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou concordância com o laudo pericial 

realizado na central de conciliação (id 15486186). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Giovanna Antônia 

da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo da lide, inépcia da inicial por 

ausência dos documentos indispensáveis, da ausência do requerimento 

administrativo e do comprovante de endereço em nome de terceiro. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 
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indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. REJEITO, ainda, a preliminar 

de ausência de requerimento administrativo, uma vez que o mesmo está 

devidamente acostado aos autos, conforme id 13201666. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor proporcional à lesão, atribuindo à causa 

o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe e Boletim de Atendimento, anexado 

(ID – 13201657), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como intensa 

(75%) no tornozelo esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.(N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no tornozelo esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Giovanna Antônia da Silva em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (20/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029794-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029794-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Adriano Astrogildo de Bulhões em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 
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de trânsito, ocorrido em 14/07/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 15256358) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 15256353; 15256354; 15256355; 15256356; 15256357; 

15256358 e 15256359. Pelo despacho (ID – 15256358), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (ID. 

7328795), alega a requerida a preliminar da inclusão da seguradora no 

polo passivo, da falta de interesse de agir ante a ausência de 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. Conforme (ID – 

17029400), foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Impugnação à 

contestação conforme id 17809153. Manifestações das partes, 

concordando com o conteúdo do laudo médico (ID – 17297417). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Adriano 

Astrogildo de Bulhões em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar a preliminar da inclusão da seguradora no polo passivo, da falta 

de interesse de agir ante a ausência de requerimento administrativo, da 

ausência do laudo do IML. Em relação a preliminar de inclusão do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, boletim de atendimento médico, comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação ID. 17029400, atestou que “o periciado 

apresenta incapacidade permanente intensa (75%) no ombro direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 
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0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intenso no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Adriano Astrogildo de Bulhões em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (14/07/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000925-77.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000925-77.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Josiane Lourenço da Silva em face de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a autora que 

é usuária da UC n°6/1170818-7, e que reside sozinha no imóvel, e que 

desde janeiro de 2016 vieram faturas com valores absurdos que não 

condizem com sua realidade. Alega que entrou em contato com a 

requerida e abriu reclamação, requerendo que fosse agendada uma 

vistoria no medidor de energia, e que a requerida manteve-se inerte. 

Afirma que em 02/01/2017 a requerida efetuou o corte do fornecimento da 

sua unidade consumidora. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente da ação sendo declarado a inexistência dos débitos referente 

às faturas dos meses 01/2016 a 12/2016, no valor de R$ 2.297,49 (dois 

mil, duzentos e noventa e sete reais, e quarenta e nove centavos), além 

da condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) 

a título de danos morais. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação conforme ID 

8331457, e requer a improcedência das pretensões da parte autora. 

Impugnação à Contestação conforme ID 11492197. O feito foi saneado 

conforme ID 15068435. As partes, intimadas para se manifestarem quanto 

a necessidade de produção de provas, quedaram-se inertes. Os autos 

permaneceram conclusos para prolação da sentença. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Indenização por Danos Morais ajuizada por Josiane Lourenço 

da Silva em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 

Requer a declaração de inexistência de débito exorbitante do autor junto à 

requerida, revisão de consumo de energia ao argumento de cobrança 

excessiva. A parte autora, irresignada com o aumento excessivo e 

repentino da fatura interpôs a presente ação a fim de ter a revisão das 

cobranças do consumo de energia a partir do mês de janeiro de 2016 a 

dezembro de 2016. Após, citada, registrou a requerida em sede de 

contestação, que o valor existente nas faturas da autora são o seu 

consumo real e que o equipamento medidor encontra-se em perfeitas 

condições. Os fatos constitutivos do direito da demandante limitar-se-iam a 

demonstrar a irregularidade na fatura emitida, demonstrando com as 

provas que possui a desproporção dos valores cobrados. Todavia, a 

parte autora não se desincumbiu de comprovar o ônus probatório que lhe 

cabia, a fim de justificar a cobrança excessiva, conforme dispõe o art. 

373, I, do CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; Não há informações nos autos que 

comprovem a desproporcionalidade na cobrança, não tendo a parte autora 

trazido documentos que comprovem que há desproporcionalidade na 

cobrança, deixando de acostar os extratos das ultimas leituras. Logo, não 

restou demonstrada a necessidade de revisão das faturas. Nesse sentido 

semelhante julgado: Prestação de serviços. Fornecimento de água. 

Revisional de débito. Preliminares arguidas. Cerceamento de defesa. 

Princípio do livre convencimento do Juízo. Conjunto probatório suficiente 

ao deslinde da questão. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. 

Inteligência do artigo 130 do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Aplicação. Irrelevância. Prova 

documental produzida pela ré essencial ao deslinde da controvérsia. 

Demonstração. Preliminares rejeitadas. Prestação de serviços. 

Fornecimento de água. Revisional de débito. Alegação do autor voltada à 

ocorrência de cobrança abusiva, incompatível com o real consumo do 

imóvel. Vistoria realizada pela autarquia de serviço público que concluiu 

que o consumo registrado no imóvel era condizente com o número de 

habitantes e que a ausência de caixa d´água concorria para a elevação 

do consumo. Incontrovérsia. Usuário que sequer especificou a destinação 

atribuída ao imóvel e o número de habitantes nele residentes à época das 

contas impugnadas. Valores cobrados pela ré devidos. Demonstração. 

Corte. Inadimplência sobre a qual não pesa controvérsia. Inexistência de 

obrigação da autarquia em fornecer serviços essenciais sem a devida 

contraprestação. Suspensão do fornecimento. Admissibilidade. Exegese 

do artigo 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, aqui adotado analogicamente. 

Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido. (TJSP, APL 

9169598812009826 SP 9169598-81.2009.8.26.0000, Julgamento: 

19/07/2012) Assim, não tendo o autor produzido contraprovas, o que lhe 

incumbia por ser fato constitutivo do seu direito, a improcedência é medida 

que se impõe. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

estes fundamentos, ante a ausência de provas que respaldem a sua 

pretensão e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Indenização por Danos Morais ajuizada por Josiane Lourenço 

da Silva em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

revogando a eficácia da liminar concedida. Condeno o autor ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da 

causa, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026496-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026496-50.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alan Victor da Silva Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 22/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9608325) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 14.443,00 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ID – 9607885; 9608231; 9608262; 9608294; 

9608325. Pelo despacho (ID – 9829131), foi deferido o pedido de justiça 

gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10935584) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. Na contestação (ID- 11161521), alega à requerida, 

preliminarmente, a inépcia da inicial pela necessidade de pedido 

administrativo anterior. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11582364), reiterando os termos da exordial. Pelo despacho (ID – 

15639355) foi determinada a intimação das partes. Manifestação das 

partes acerca do laudo pericial (ID – 16385305). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Alan Victor da 

Silva Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a inépcia da inicial pela necessidade de pedido 

administrativo anterior. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 14.443,00 

(quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico (ID –; 9608294; 9608325), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 10935584) atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente média (50%) no ombro esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/07/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Alan Victor da Silva Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (22/07/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 
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de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038523-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038523-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES REU: ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO 

SHOPPING POPULAR CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000214-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARVALHO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000214-72.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FABIANA CARVALHO DE ANDRADE, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Consta do despacho ID. 

4646596 que foi determinado a intimação da parte autora para emendar a 

inicial, juntando aos autos os documentos indispensáveis para a 

propositura da ação. Devidamente intimado, o autor deixou transcorrer in 

albis o prazo, conforme consta da certidão ID. 16918664 É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimado, a autora não cumpriu a determinação proferida por 

esse juízo . Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Portanto, levando-se em consideração a determinação, ID. 

4646596 e, considerando a desídia do patrono da autora, que deixou de 

atender a referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento 

da presente ação, não resta alternativa a não ser extinguir o feito. Desta 

feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal 

Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no 

art. 485, inciso I, c/c 319, II e 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010439-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAINEZ GENTILIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010439-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Jair Dainez Gentilin 

em desfavor de Banco do Brasil S/A. Sustenta a parte autora que, de 

10/01/2018 a 17/01/2018, estava em viagem ao exterior no início do ano, 

quando percebeu que seu aplicativo do Banco do Brasil deixou de 

funcionar e, nesse mesmo período, a partir de então, ocorreram diversas 

movimentações em sua conta bancária desconhecidas por ele, as quais 

só foram descobertas após o seu retorno ao Brasil, ao comparecer em 

uma das agências do requerido. Aduz que realizou o procedimento de 

contestação de débito, sendo informado que as movimentações tiveram 

origem de um cartão de débito enviado para um endereço de Brasília/DF, o 

que caracteriza a fraude, porém, apesar da Instituição Financeira 

requerida assumir a fraude, realizou o ressarcimento de parte do prejuízo 

suportado pelo autor, até o momento não cancelou os descontos das 

parcelas referentes aos dois empréstimos que foram contratados em seu 

nome de forma fraudulenta por terceiro estranho, o que ensejou a 

interposição da presente ação. Acrescenta que não contratou os 

empréstimos existentes em sua conta corrente, bem como que já foram 

descontados o valor de R$ 54.081,78 (cinquenta e quatro mil oitenta e um 

reais e setenta e oito centavos), referente ao desconto de 3 parcelas dos 

contratos de empréstimo. Requer a procedência da demanda, sendo 

declarada a inexistência dos empréstimos de n. 100.121.000.094.774, no 

valor de R$ 189.700,00, realizado no dia 12 de janeiro de 2018; o segundo 

de n. 100.121.000.094.774, no valor de R$ 84.400,00, também no dia 12 de 

janeiro de 2018, determinando-se a baixa definitiva de qualquer débito 

cobrado referente a repugnados empréstimos, a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 

66.854,06 (sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e 

seis centavos), danos materiais em dobro o valor de R$ 108.163,56, 

(cento e oito mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis 

centavos), além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a contratação de 

advogado para resolução do problema. Pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita e pela inversão do ônus da prova. 

Despacho Inicial conforme ID 14381777, foi acolhida a emenda, deferido 

os benefícios da Justiça Gratuita, deferida a tutela de urgência, para que 

seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade dos empréstimos, 

para que a requerida se abstenha de proceder a qualquer tipo de 

cobrança, bem como para determinar a imediata restituição do valor de R$ 

54.081,78 (cinquenta e quatro mil oitenta e um reais e setenta e oito 

centavos). O autor informou, conforme ID 14775611 que o requerido 

procedeu com a restituição dos valores R$ 54.081,78 (cinquenta e quatro 

mil, oitenta e um reais e setenta e oito centavos) à conta corrente, ficando 

pendente tão somente a compensação das correções e juros do valor 

restituído que alcança o montante de R$ 1.224,02 (mil duzentos e vinte e 

quatro reais e dois centavos). Citada, a requerida apresentou Contestação 

e documentos conforme ID 15536139, requerendo que a ação seja julgada 

improcedente. Ainda, acostou na petição ID 15958459, informação de que 

os empréstimos já tinham sido cancelados administrativamente, inexistindo 

desconto das parcelas, razão pela qual pugna pela extinção do processo. 

Impugnação à Contestação conforme ID 16156026. O requerido procedeu 

deposito de R$ 54.081,78 conforme documento (id 16422734). O feito foi 

saneado conforme ID 18920728, Intimadas para se manifestarem acerca 

da necessidade de produção de provas, as partes manifestaram-se no ID 

20549198 e 20549203, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. . Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Jair Dainez Gentilin em desfavor de Banco do Brasil S/A sob a 

alegação de que as requeridas procedem o desconto das parcelas de 

empréstimo contratado mediante fraude, ocasionando dano material e 

moral que merece ser ressarcido. A relação existente entre as partes é de 

consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova, já 

deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Da análise dos autos, 

constata-se que cada parte autora cobra da parte ré o desconto de três 
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parcelas de empréstimo realizado mediante fraude, referentes a desconto 

realizado em fevereiro, março, abril e maio. Com a devolução das parcelas 

diretamente na conta do autor, este veio aos autos (ID 13172241) pedir tão 

somente a compensação das correções e juros do valor restituído que 

alcança o montante de R$ 1.224,02 (mil duzentos e vinte e quatro reais e 

dois centavos). Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica 

relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de 

consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. A bem 

da verdade, uma vez declarada fraudulenta a movimentação perpetrada 

na conta corrente do autor, tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade do banco deve ser reconhecida como objetiva, nos 

termos do art. 14 caput, do CDC. A par disso, o conhecido e até 

corriqueiro golpe de clonagem de cartões magnéticos, insere-se no risco 

inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elidindo a 

responsabilidade destas pelos danos advindos ao consumidor, à luz da 

teoria do risco profissional. A requerida, como se sabe, é responsável 

objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor em virtude de 

fraudes, presumindo-se o risco inerente da atividade. A respeito: " (...) 4. 

Declaração de inexistência de contratação e desconstituição da dívida que 

se impõe, ante à ausência de documentação a confirmar o vínculo jurídico 

entre as partes, havendo indicativos palpáveis de fraude praticada por 

terceiros, a afastar a legitimidade do protesto realizado (fl.11/13) e da 

restrição de crédito em nome da autora (fl. 13). 5. A requerida não se 

cercou dos cuidados necessários que toda empresa deve ter a fim de 

evitar eventual utilização dos dados do consumidor por terceiro de má-fé, 

o que nos dias atuais deve ser conduta obrigatória em vista dos mais 

variados tipos de golpes que diariamente são aplicados no mercado. 

Todavia, inobstante possível fraude, deve a ré responder pela 

inobservância das cautelas necessárias à contratação, sendo 

inadmissível a realização ilícito da ré, ao contratar sem se certificar da real 

identidade daquele que se apresenta como consumidor, dá ensejo ao dano 

moral in re ipsa, sendo desnecessária sua confirmação ante os efeitos 

nefastos que do próprio apontamento advém. 7. Quantum mantido no valor 

de R$7.880,00 posto que de acordo com os valores usualmente adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005901137, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em 31/05/2016) Assim sendo, o autor deve ressarcir o 

requerido pelos danos decorrentes da fraude. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA E 

SAQUES INDEVIDOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CONTA 

CORRENTE BLOQUEADA. COBRANÇA DO VALOR DA FRAUDE Á VÍTIMA. 

1. De acordo com a súmula 479/STJ, a instituição financeira responde 

objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude 

praticada por terceiros. 2. Após a constatação da fraude praticada por 

meio de transferência e saques indevidos e, consequente, bloqueio da 

conta corrente é dever da instituição financeira informar o cliente sobre 

esses fatos, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva. 3. O serviço 

é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua 

fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (art. 14, § 1º, 

I, do CDC). 4. Surge o dever de indenizar quando o consumidor tem a sua 

conta corrente bloqueada sem qualquer aviso ou notificação e, ainda, 

coagido à cobrança indevida por numerário transferido e sacado de sua 

conta corrente de forma fraudulenta. 5. Para a fixação do valor dos danos 

morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela 

jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, 

a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da 

infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do 

fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do 

ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 

20130111609914, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de 

Julgamento: 03/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 09/03/2016 . Pág.: 190) O Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 14, caput, disciplina que o fornecedor de serviços responderá, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. E mais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso 

repetitivo, firmou o entendimento de que “as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. [...].” (REsp 

1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Assim sendo, como o requerido 

já procedeu a devolução dos R$ 54.081,78 (cinquenta e quatro mil, oitenta 

e um reais e setenta e oito centavos), restam pendentes apenas os juros 

devidos, no montante de R$ 1.224,02 (mil duzentos e vinte e quatro reais e 

dois centavos), contra a qual o requerido não se insurgiu. A devolução 

deve ser procedida da forma simples, uma vez que não comprovada a 

má-fé do requerido no desconto indevido do empréstimo realizado por 

terceiros. No que tange aos danos materiais decorrentes da contratação 

de advogado, O dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 

5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in 

verbis: "Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". "Art. 186 - Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito." "Art. 927 Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo". Portanto para que a responsabilidade fique 

caracterizada, bem como o dever de indenizar, devem ser observados 

como pressupostos básicos elementos fundamentais, quais sejam, a 

culpa, nos casos que assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo 

intencional ou imputável ao agente por omissão de dever autoriza a 

reparação; o dano, como lesão provocada ao patrimônio ou à honra da 

vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento 

censurável do agente. Corolário lógico e necessário da prática do ato ilícito 

é, portanto, o dever de reparar o dano causado, nos dizeres de 

Zamprogna Matiello (Cód.Civil Comentado). Não se afastando as hipóteses 

em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o dano 

independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício de 

atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Lado outro, é cediço que a Carta Magna garante em seu art. 5º, inciso 

XXXV e XIII, respectivamente, que a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito e que é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. Não obstante, embora o exercício da 

advocacia seja profissão garantida constitucionalmente, aquele que 

contrata advogado particular, a fim de resguardar eventuais direitos que 

entende ser titular não faz jus ao ressarcimento dos valores oriundos dos 

honorários advocatícios contratados, já que o Estado assegura aos 

necessitados, a defesa de seus interesses, através das Defensorias 

Públicas, instituídas nos termos do art. 134 da Constituição Federal. Assim 

sendo, forçoso concluir que não há amparo legal para a pretensão do 

autor de se ver ressarcido pelos valores despendidos pela contratação de 

advogado particular. Ademais, não restaram demonstrados quaisquer dos 

requisitos ensejadores do dever de indenizar, não havendo, portanto, 

como imputar tal obrigação à requerida. De se registrar ainda que inexiste 

obrigação contratual assumida pela requerida apta a compeli-la a arcar 

com o pagamento dos valores pretendidos pelo autor. No que tange aos 

danos morais, cumpre ressaltar que a doutrina e a jurisprudência tendem a 

conferir à reparação por dano moral um caráter dúplice, isto é, uma forma 

de punição ao agente que praticou a conduta e uma compensação à 

vítima. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 1989, p. 67.) Desse modo, quem teve os seus 

direitos de natureza extrapatrimonial lesados deve receber um montante 

que lhe compense a dor e a humilhação experimentados, a ser arbitrado 

segundo as circunstâncias do caso concreto, mas não pode propiciar um 

enriquecimento sem causa. Por outro lado, a condenação deverá ter o 

efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de 

dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Ou seja, 
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deve representar uma advertência ao lesante, de modo que possa 

receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo. É mister ressaltar 

que o dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a 

estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza 

de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de 

suportar os transtornos da vida moderna. Portanto, é preciso que se tenha 

o devido cuidado para que o instituto não caia na banalização. Diante da 

dificuldade de se fixar o quantum devido para compensação, o Superior 

Tribunal de Justiça vem entendendo que o método mais adequado para um 

arbitramento razoável deve considerar as características do caso 

concreto. Para aferição das peculiaridades do caso concreto, é 

indispensável que sejam sopesadas a gravidade do fato em si, a 

responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição 

econômica do ofensor. Conforme consignado na ementa do Recurso 

Especial 1.473.393/SP, este método mostra-se o mais adequado, uma vez 

que: [...] atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de 

minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios 

unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo 

um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável 

correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico 

lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às 

peculiaridades do caso. (STJ. Resp. 1.473.393/SP. Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 

23/11/2016). Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do 

Recurso Especial acima citado, a adoção deste critério traz, além de 

segurança jurídica, um norte de estabilização para o arbitramento dos 

danos morais, evitando-se, ainda, que a fixação do quantum não guarde 

proporcionalidade em relação às diversas hipóteses de dano moral 

analisadas pelo Judiciário. Garante-se, assim, igualdade e coerência nos 

julgamentos realizados pelo juiz ou tribunal. Nos termos do voto do Ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino, ao julgar o Recurso Especial 1.152.541/RS, 

este método "assegura igualdade, porque casos semelhantes recebem 

decisões similares, e coerência, pois as decisões variam na medida em 

que os casos se diferenciam". Dessa maneira, expostas as razões acima 

e considerando-se as consequências do ato ilícito, o quantum definitivo 

para compensação dos danos morais deve ser fixado em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) compatível com os danos experimentados e com a 

capacidade econômica das partes. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Jair Dainez Gentilin em desfavor de 

Banco do Brasil S/A para: a) Declarar a inexistência e inexigibilidade dos 

empréstimos de n. 100.121.000.094.774, no valor de R$ 189.700,00, 

realizado no dia 12 de janeiro de 2018; o segundo de n. 

100.121.000.094.774, no valor de R$ 84.400,00 b) Condenar o requerido a 

restituírem ao autor a quantia de R$ 1.224,02 (mil duzentos e vinte e quatro 

reais e dois centavos), a título de dano material, corrigidas monetariamente 

a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação. c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Em razão 

da sucumbência mínima da autora, condeno o réu, com a totalidade do 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. 

Intime-se o requerido para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca dos valores depositados em juízo, requerendo o que de direito. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002322-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002322-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO ANTUNES BARROS REU: BANCO DO BRASIL SA CUIABÁ, 23 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010856-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010856-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 23 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020056-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020056-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA REU: POP INTERNET LTDA. 

CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013089-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO SALES SILVA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013089-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CUSTODIO SALES SILVA DE ANDRADE REU: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036281-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036281-36.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSEMEIRE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024667-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024667-34.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011911-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DA SILVA OAB - GO22214 (ADVOGADO(A))

JOSE WALDERNACK PEREIRA COSTA FILHO OAB - GO44581 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011911-22.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME EXECUTADO: 

DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011889-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA NEVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011889-32.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESDRA NEVES MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017860-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO HENRIQUE ROSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017860-32.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALVARO HENRIQUE ROSE REU: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003656-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SOARES FRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003656-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel Messias Soares Fraga em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 26/11/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4826277) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4826277. Pelo despacho (ID – 4969181), foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

8691808) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9062329), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo da demanda e inépcia da inicial pela necessidade de pedido 

administrativo anterior. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11405127), reiterando os termos da exordial. Pelo despacho (ID – 

15991959) foi determinada a intimação das partes. Manifestação das 

partes acerca do laudo pericial (ID – 16247297; 16707463). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Manoel 

Messias Soares Fraga em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da demanda 

e inépcia da inicial pela necessidade de pedido administrativo anterior. 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 
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seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 4826277), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 8691808) atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro superior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/11/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Manoel Messias Soares Fraga em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (26/11/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000686-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000686-73.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Consta do despacho ID. 4647583 que foi 

determinado a intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando 

aos autos os documentos indispensáveis para a propositura da ação. 

Devidamente intimado, o autor deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme consta da certidão ID. 16918440 É o relatório. Fundamento. 

Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente 

intimado, o autor não cumpriu a determinação proferida por esse juízo . 

Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. Portanto, levando-se em consideração a determinação, ID. 

4647583 e, considerando a desídia do patrono do autor, que deixou de 

atender a referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento 

da presente ação, não resta alternativa a não ser extinguir o feito. Desta 

feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal 

Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no 

art. 485, inciso I, c/c 319, II e 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005975-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005975-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA REU: EDEJAIME KESTRING CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035757-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035757-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LAURO SANTOS OLIVEIRA Vistos, etc. Não obstante o pleito 

de ID. 25067956, constato por meio do expediente que o mandado de ID. 

24445941 encontra-se em posse da Sr.ª Meirinha Katia Cilene Silva 

Santos, portanto oficie-se a mesma para proceder a devolução no prazo 

de 15 dias, informando acerca do pleito de desistência do feito. Após, 

concluso para extinção Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010007-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODENIR GOMES ROSA OAB - MT24374/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 25081409 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 3 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023447-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DO CARMO AGUIAR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 29644479, 

requerendo o que entender de direito. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048029-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

INTIMAÇÃO Informo que as audiências previstas por este juízo da Primeira 

Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT foram suspensas 

em razão do contido nas Portaria-Conjuntas 247, de 16 de março de 2020 

e 249, de 18 de março de 2020. Considerando, ainda, o quadro de 

pandemia em razão do Conronavírus (COVID-19), o qual torna incerta a 

redesignação de qualquer data futura para realização de nova audiência, 

fica o presente caderno processual aguardando novas determinações até 

que o quadro social venha a se normalizar. Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo Artigo 

1.205 da CNGC – FORO JUDICIAL - PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032663-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PANTANAL NORTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALDENS NEVES DE MACEDO (EXECUTADO)

LUCIANA CONTE DE MACEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação Procedo à intimação da parte autora para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Exceção de 

Pré-Executividade de id. 29095250 e seguintes, de 11.02.2020. Salienta-se 

também, que houve apresentação de Embargos à Execução apresentados 

por PANTANAL NORTE COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA-ME sob PJE n. 

1005819-91.2020.8.11.0041. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042335-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 30596889 e seguintes, de 23.03.2020 foi apresentada 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para 

impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032984-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUIS GUSTAVO SUQUERE DA PAZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de 

serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de 

direito, no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação do exequente no que tange as 

pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo. 

Saliento, nos termos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1008038-40.2019.8.11.0000, fica refogada a parte final do despacho de 

id. 19938859, de 09.05.2019, "possibilitando que futuras consultas de 

bens possam ser efetivadas via renajud, bacendjud e infojud, caso 

demonstre o credor a mudança patrimonial do executado". Cuiabá-MT, 23 

de março de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023968-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA SILVA LIMA GORAYEB (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do PLEITO DE ID. 30595740, DE 23.03.2020, no qual 

a Defensoria Pública "requer a intimação do Requerente, para que traga 

aos autos a avaliação do veículo e o valor de venda do bem, a fim de que 

seja compensado o valor da dívida do Requerido, impedindo o 

enriquecimento ilícito da parte, sob a ótica dos princípios da colaboração e 

celeridade processual". Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003583-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003583-69.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PHILIPE EDUARDO RODRIGUES 

ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Vistos, etc. Trata-se 

os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos s/a em face de Philipe Eduardo R A S I De Advocacia aos 

29/01/2020. Em diligência ao sistema PJE, constato que aos 14/08/2018 foi 

ajuizado ação idêntica e distribuída na 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, n° 1026161-94.2018, sendo extinta com fulcro no art. 485, inciso 

VIII do CPC em 09/01/2019. Desta feita, com fulcro no art. 286, inciso II do 

CPC, constato que o Juízo competente para processar a presente 

demanda é a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário. Vejamos: 

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA - 

NOVA LIDE - AÇÃO DE COBRANÇA - REITERAÇÃO DO PEDIDO - 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

SUSCITADO. - Os autos serão distribuídos por dependência ao juízo 

prevento quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, 

for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou 

que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, nos termos do art. 

286, II, do CPC/15. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.18.144379-7/000, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 

12/07/2019) EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA - PREVENÇÃO - DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA. Havendo o ajuizamento de ação com objeto idêntico ao de 

processo anterior, extinto sem julgamento do mérito, por desistência, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou com a alteração parcial dos 

réus, será prevento o juízo para o qual foi distribuída a primeira ação, 

conforme dispõe o inciso II, do art. 286, do CPC/2015, em respeito ao 

princípio do Juiz Natural. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.18.001795-6/000, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 28/06/0018, publicação da súmula em 03/07/2018) 

Posto isso, remetam-se os autos à 4ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, com as baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1017679-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA AMORIM BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017679-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CACILDA AMORIM BEZERRA 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Intimo a Requerente para 

manifestar acerca dos documentos apresentados pela Instituição 

Financeira (ID. 21259406), prazo de 15 dias, sob pena de ser considerado 

a obrigação satisfeita. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002010-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE BULHOES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002010-93.2020.8.11.0041. AUTOR: MAIRA DE BULHOES SILVA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, 

bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento 

n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à autora os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão. Compulsando os autos, observo que a parte 

autora ajuizou esta ação objetivando, em tutela de urgência: - a exclusão 

das anotações em cadastros de inadimplentes; - que seja dado baixa no 

débito relativo ao contrato n. 364307446; - a possibilidade de quitação 

judicial do débito remanescente; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

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

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Não basta que a parte 

queira e requeira a medida de liminar, antes, caput deve apresentar 

fundamentos juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim 

como demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano 

gravíssimo à parte ou, então, inutilizar a pretensão almejada se mais tarde 

deferido. No caso dos autos, relata a autora ter firmado um contrato de 

financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, e que em 05.08.2019 

efetuou a purgação da mora pelo valor de R$ 3.839,54, no entanto após 

esta data o réu não procedeu a baixa do aludido pagamento, efetuando 

mensalmente a cobrança da integralidade da dívida em aberto. Observo 

que a autora demonstrou por meio do documento ter efetuado a purgação 

da mora aos 05.08.2019 (Id. 28125357) diretamente no Cartório do 1º 

Ofício de Santo Antonio do Leverger. Considerando que, conforme o 

contratado (Id. 28124851 – Pág. 4), as prestações mensais assumidas 

são de R$ 362,67, não há ensejo ao lançamentos dos valores cobrados 

por meio de débito em conta corrente, como se infere do documento Id. 

28125355, indicando que a probabilidade do direito se encontra 

devidamente aclarada nos autos. De tal modo, DEFIRO o pedido de 

pagamento, autorizando a autora a efetuar a consignação judicial de todas 

as parcelas em atraso (mensalidades de R$ 362,67 cada), vencidas a 

partir de 05.08.2019 até a data do depósito. Após a juntada do 

comprovante de consignação nos autos, aliado ao demonstrativo de 

cálculo de cada parcela, sem o acréscimo de encargos moratórios, defiro 

o pedido de expedição de ofício para baixa da anotação restritiva de 

crédito, bem assim a intimação do réu para cessar a cobrança do valor já 

quitado. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado por Oficial de Justiça 

Plantonista, a forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

para dar efetividade à medida, após a comprovação nos autos, pela 

autora, da purgação da mora quanto à todas as prestações vencidas, 

determino ao Gestor do Juízo a intimação do 1º Serviço Notarial da 

Comarca de Santo Antonio do Leverger, via Malote Digital, informando da 

concessão da medida, tudo com fito de evitar o andamento de 

procedimento visando a expropriação do bem. Pelas mesmas razões, 

autorizo à autora apresentar cópia desta decisão diretamente à instituição 

financeira e ao Serasa (juntando-se o comprovante nos autos), acrescida 

de cópia do comprovante de consignação judicial a ser efetuado, para que 

cessem a cobrança indevida, bem como promova a retirada das 

anotações em cadastros de inadimplentes. Ato contínuo, CITE-SE a parte 

ré, via correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação 

dentro do prazo legal, salientando que a audiência de conciliação disposta 

no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das atividades 

do Poder Judiciário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003931-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS CARPES VARGAS OAB - 698.376.009-34 

(REPRESENTANTE)

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003931-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): D G P DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA REPRESENTANTE: JOSE MARCOS CARPES VARGAS REU: 

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais C/C 

Consignação em Pagamento de Parcelas Atrasadas C/C Liminar de 

Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC. Em 

primeiro lugar, constato que não houve recolhimento de custas, bem como, 

saliento que no caso de pretensão de concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, os fatos narrados não encontram sustentação para 

a benesse visto o capital social de R$ 773.000,00 (ID. 28657682), bem 

como assumiu mediante o contrato de financiamento ID. 28657687 firmado 

entre as partes o pagamento de parcelas no valor de R$ 1.743,31. Assim, 

com amparo legal no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO o Requerente para, no 

prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas processuais e ou 

preenchimento dos pressupostos aptos à concessão da gratuidade de 

justiça ou comprovar o pagamento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Após, concluso para deliberações. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2019. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004085-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILPER ALEXANDRE DE OLIVEIRA NEGRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1004085-08.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: VILPER 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA NEGRAO Vistos, etc. Constato que a Casa 

Bancária não recolheu/comprovou a guia das custas e taxas processuais 

(extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS 

INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que efetuasse o 

pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo 

único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no 

DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar recolhimento 

das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a Instituição 

Financeira via correio com aviso de recebimento, para cumprir o comando 

acima no prazo de 05 dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 23 de 

março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004097-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LC SANTIAGO - ME (EXECUTADO)

LAURO COLETA SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004097-22.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: LC 

SANTIAGO - ME, LAURO COLETA SANTIAGO Vistos, etc. Constato que a 

Casa Bancária não recolheu/comprovou a guia das custas e taxas 

processuais (extrato anexo). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA DA 

INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, 

C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que 

efetuasse o pagamento das custas processuais, impõe-se a extinção do 

feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 485, inciso I, c/c 321, 

parágrafo único, ambos do CPC. (TJ-MT N.U 1009618-16.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM 

NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, 

Publicado no DJE 25/07/2019) Desta feita, intimo o Exequente para efetuar 

recolhimento das referidas guias e/ou se for o caso comprovar o seu 

recolhimento, bem como acostar aos autos instrumento procuratório 

concedendo poderes para estar em nome da Instituição Financeira, tudo 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se a 

Instituição Financeira via correio com aviso de recebimento, para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias com a mesma admoestação. Cuiabá, 

23 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1022817-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022817-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JULIETA DE FIGUEIREDO 

ARRUDA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

de Exibição de Documentos, por meio da qual pleiteou a autora pela 

exibição de todos os contratos de financiamento, consignação e 

empréstimos, cartão de crédito, refinanciamento, bem como extratos 

detalhados de todas as dívidas em seu nome. A instituição financeira 

apresentou diversos contratos firmados entre as partes, bem como 

contestação, porém por meio de impugnação a autora salientou a ausência 

de exibição dos documentos que originaram o desconto em sua folha de 

pagamento a título de cartão de crédito, bem assim do extrato da dívida e 

extratos dos comprovantes de pagamentos realizados. Mister salientar 

que os extratos solicitados pela autora são documentos que sempre 

estiveram à sua disposição, no que diz respeito ao manuseio de sua 

conta, portanto, não demonstrou em momento algum que teve cerceado 

esse direito, durante toda relação jurídica, além do que a prova de 

pagamento é do devedor, não podendo requerer que esse ato seja 

declinado ao Banco, além disso, estamos diante de uma ação exibitória de 

caráter satisfativo e não ação de prestação de contas. De outro lado, da 

análise criteriosa dos documentos apresentados, vislumbra-se que 

assiste razão a autora quando aduz a ausência de exibição do contrato 

que originou o desconto em sua folha de pagamento a título de cartão de 

crédito, mais precisamente no valor de R$ 399,89, conforme se infere do 

holerite de ID. 14379135. Assim, INTIMO o banco para exibir o referido 

contrato no prazo de 15 dias. Cumprido, intime-se a parte autora para 

manifestar, em caso de silêncio, conclusos para sentença na forma em 

que se encontra. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se Cuiabá, 

23 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010343-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010343-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ENIR DA SILVA TEIXEIRA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Sabina de 

Oliveira Pereira em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado. 

Compulsando os autos constato que o causídico quem assinou 

eletronicamente os autos, Josemar Silva da Cruz, não possuí poderes 

para representar a Requerente (ID. 29992780), portanto intimo-o para 

regularizar sua representação processual no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a 

Autora via correio com aviso de recebimento no endereço indicado na 

procuração de ID. 29992780, para cumprir o comando acima, no prazo de 

05 dias, sob a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março 

de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010361-55.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010361-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ELZA MEDEIROS REU: BANCO 

PAN Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o 

constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 

01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de Ação Revisional de Contrato por Elza Medeiros em face de Banco PAN 

S.A, objetivando a Requerente em tutela de urgência: - a suspensão dos 

descontos em folha de pagamento quanto ao contrato objeto desta ação, 

com expedição de ofício à fonte pagadora; - inversão do ônus da prova. 

Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista 

no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua 

concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, 

para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de 

que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a 

existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). 

Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de 

conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 

452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. 

Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 931). Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que 

a acompanham, tenho que a probabilidade do direito se encontra, salvo 

robusta prova em contrário, devidamente aclarada nos autos. Isso porque 

a Autora demonstrou que, não obstante tenha no ano de 2014 e 2015 (ID. 

30001667 e 30001668) firmado um contrato com o Réu, até os dias atuais 

vem sendo descontado em sua folha de pagamento de valor mensal, cuja 

soma ultrapassa em muito o que foi pactuado, como afirmado na inicial. 

Diante da arguição, contida na peça vestibular, de que efetuou dois 

contratos de empréstimos em anos distintos (ID. 30001667 e 30001668), 

justificando a oscilação na cobrança de valores, incumbindo ao Requerido 

a demonstração de que tenha ocorrido a utilização do cartão de crédito 

para o seu fim precípuo. Sendo assim, DEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência, com a imediata expedição de ofício ao GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO para a suspensão, até decisão final, dos 

descontos lançados pelo Banco PAN S/A a título de cartão de crédito, 

MANTENDO no entanto, bloqueada a margem consignável concernente ao 

contrato em comento, ante a possibilidade de reversão da medida na fase 

de mérito. Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos 

fatos arguidos, os contratos de ID. 30001667 e 30001668, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a 

inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o 

consumidor possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao 

Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das faturas de cartão de 

crédito quanto ao período, a planilha de evolução do débito e demais 

documentos inerentes à relação contratual em tela. Por fim, ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado por Oficial de Justiça Plantonista, a forma do 

art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020: - autorizo a Autora 

apresentar cópia desta decisão diretamente à Instituição Financeira e ao 

Governo Estadual, para que cessem as cobranças. Ato contínuo, CITE-SE 

a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para apresentar 

manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de conciliação 

disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das 

atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

23 de março de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004578-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA EUDES DA SILVA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004578-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ANA EUDES DA SILVA 

ALBUQUERQUE REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória Negatória de Dívida c.c. Reparação de Danos Morais C/C 

Antecipação de Tutela, onde relata a Autora que foi efetuado um deposito 

em sua conta corrente e, ao entrar em contato com a Requerida para 

saber do que tratava-se, foi surpreendida com a informação de que 

solicitou um empréstimo consignado junto a Instituição Financeira. 

Surpresa com o fato, a Requerente solicitou a cópia do contrato firmado, 

momento em que deparou-se com uma assinatura falsa, momento em que 

ingressou com a presenta ação requerendo, em sede de tutela 

antecipada, a suspensão de descontos em sua conta corrente, bem como 

a inversão do ônus da prova e, ao final a procedência da ação, 

cancelando o contrato feito e cobranças, bem como condenando o 

Requerido em danos morais. Assim, em que pese ter uma relação 

consumerista com a Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado 

no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003731-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003731-80.2020.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAYSSA DE OLIVEIRA E 
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SILVA Vistos, etc. Trata-se os autos de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por PortoSeg S.A – Crédito, Financiamento e Investimento em 

face de Rayssa de Oliveira e Silva aos 30/01/2020. Em diligência ao 

sistema PJE, constato que aos 01/04/2019 foi ajuizado ação idêntica que 

distribuída na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, n° 

1013181-81.2019, sendo extinta com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC 

em 14/05/2019. Desta feita, com fulcro no art. 286, inciso II do CPC, 

constato que o Juízo competente para processar a presente demanda é a 

2ª Vara Especializada em Direito Bancário. Vejamos: EMENTA: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL - AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA - NOVA LIDE - 

AÇÃO DE COBRANÇA - REITERAÇÃO DO PEDIDO - DISTRIBUIÇÃO POR 

DEPENDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Os autos serão 

distribuídos por dependência ao juízo prevento quando, tendo sido extinto 

o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que 

em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados 

os réus da demanda, nos termos do art. 286, II, do CPC/15. (TJMG - 

Conflito de Competência 1.0000.18.144379-7/000, Relator(a): Des.(a) José 

Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da 

súmula em 12/07/2019) EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA - PREVENÇÃO - 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. Havendo o ajuizamento de ação com 

objeto idêntico ao de processo anterior, extinto sem julgamento do mérito, 

por desistência, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou com a 

alteração parcial dos réus, será prevento o juízo para o qual foi distribuída 

a primeira ação, conforme dispõe o inciso II, do art. 286, do CPC/2015, em 

respeito ao princípio do Juiz Natural. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.18.001795-6/000, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 28/06/0018, publicação da súmula em 03/07/2018) 

Posto isso, remetam-se os autos à 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, com as baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014161-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DÉBORA LUCIA BARROS SALDANHA (INVENTARIANTE)

ELZIO SALDANHA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA OAB - 

531.198.271-34 (REPRESENTANTE)

FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS OAB - 531.198.351-53 

(REPRESENTANTE)

FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA OAB - 

696.420.521-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014161-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA INVENTARIANTE: DÉBORA LUCIA BARROS SALDANHA ESPÓLIO: 

ELZIO SALDANHA REPRESENTANTE: FERNANDA COSTA MARQUES 

SALDANHA ELIAS, FLAVIA APARECIDA COSTA MARQUES SALDANHA, 

GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA Vistos, etc. 

Verifica-se dos autos que as partes entabularam o acordo de ID. 

29026844, pugnando por sua homologação e consequente extinção do 

feito. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com amparo legal 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido das partes, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040711-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES COELHO SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040711-60.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ULISSES COELHO SILVA NETO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO J. SAFRA S/A em face de ULISSES COELHO SILVA NETO, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando que firmaram contrato de 

financiamento n° 145019971, para aquisição do veículo, Marca 

Volkswagen, Modelo Gol, Placa: QCZ-2324 descrito na inicial. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do Requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 35.299,66. A liminar foi deferida conforme ID. 24169403, 

sendo o bem foi apreendido aos 25 de novembro de 2019, conforme infere 

a certidão de ID. 26468697, sendo o Requerido citado na mesma 

oportunidade (ID. 26468697 – pág. 02). É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

da autora encontra ressonância na documentação que acompanha a 

inicial. Deste modo, diante da falta de manifestação da devedora, e a 

prova documental inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca 

e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado R$32.090,60. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de 

março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026593-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIRSON VIEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026593-79.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: LAIRSON VIEIRA DE MORAES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

OMNI S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

LAIRSON VIEIRA DE MORAES, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando que firmaram contrato de financiamento n° 

1.00340.0000662.18, para aquisição do veículo, Marca Honda, Modelo 

HR-V, Placa: QBP-5944 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, 

pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 

ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação do Requerido em custas e 
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honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 47.685,82. A 

liminar foi deferida conforme ID. 23718320, sendo o bem foi apreendido 

aos 13 de dezembro de 2019, conforme infere a certidão de ID. 27690040, 

sendo o Requerido citado na mesma oportunidade (ID. 27690293). É o 

breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, 

incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que 

o fato constitutivo do direito da autora encontra ressonância na 

documentação que acompanha a inicial. Deste modo, diante da falta de 

manifestação da devedora, e a prova documental inequívoca, de rigor a 

procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO 

PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma 

definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno o Réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 19 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037463-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ENIO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037463-57.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: REINALDO ENIO 

MARTINS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 26097663, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025721-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO TAVARES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025721-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: BERNARDO TAVARES DOS SANTOS Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que no ID. 23757379 o Banco requerer a extinção do 

feito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, anuindo o Requerido com o 

mesmo (ID. 29350046). É o relatório. Decido. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Por todo o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Cobrança, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052713-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1052713-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ADOLFO 

BARBOSA DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão distribuída primeiramente a 5ª Vara Cível e, ante o declino de 

competência (ID. 26225858) foi redistribuída a este Juízo. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

26589826 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido 

de desbloqueio de restrição sobre o bem, via Renajud, em face da 

inexistência de determinação judicial nesse sentido, bem como expedição 

de ofício ao SERASA, posto que é medida que cabe a parte realizar. Com 

efeito, constato a ausência de recolhimento das custas processuais 

(extrato anexo), razão pela qual, intimo o Requerente para solvê-la em 15 

dias, salientando que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Ante a ausência 

de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março 

de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003491-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003491-91.2020.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Inicialmente, constato que o Banco requereu a extinção da ação, antes da 

interferência da ré, portanto, conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 30221064 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo, em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003491-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003491-91.2020.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Inicialmente, constato que o Banco requereu a extinção da ação, antes da 

interferência da ré, portanto, conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 30221064 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo, em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023297-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR SEBASTIAO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023297-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDGAR SEBASTIAO DE 

BARROS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 25397381 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036676-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036676-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: DANILO DOS SANTOS Vistos, etc. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 29918170 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de desbloqueio de 

restrição sobre o bem, via Renajud, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057218-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057218-96.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ANTONIO MANOEL DE SOUZA Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

29411202 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência 

de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março 

de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1058949-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MENEGUZI FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1058949-30.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: RODRIGO MENEGUZI FERNANDES DE 

SOUZA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com liminar 

cumprida aos 13 de dezembro de 2019 (ID. 2771308), com a citação do 

Requerido naquela oportunidade (ID. 27751309). No ID. 27723356 a 

Instituição Financeira informa que desiste de prosseguir com o feito, 

requerendo a extinção sem resolução do mérito, apresentando termo de 

devolução do veículo ao Réu (ID. 27723361). É o relatório. Decido. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 27723356 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

pedido de baixa de restrição judicial sobre o bem junto ao Detran, por meio 

do sistema Renajud, em face da inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Por fim, atendido o requerimento do autor, verifica-se a 

ausência de pretensão recursal, portanto, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015806-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA SOUZA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015806-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: MARCELA SOUZA BRANDAO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

OMNI S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

MARCELA SOUZA BRANDÃO, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando que firmaram contrato de financiamento nº 

1.00340.0000194.16, para aquisição do veículo, Marca Volkswagen, 

Modelo Gol, Placa: NPJ-1408 descrito na inicial, distribuída primeiramente à 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário. Ante a constituição em mora, 

pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 

ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação do Requerido em custas e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 12.795,22. A 

liminar foi deferida conforme ID. 20607592, sendo posteriormente o feito 

remetido a este Juízo em decorrência da ação revisional nº 

1012896-88.2019 (ID. 21716514), mantendo-se a decisão já proferida (ID. 

23222542). O bem foi apreendido aos 04 de fevereiro de 2020, conforme 

infere a certidão de ID. 28917987, sendo a Requerida citada na mesma 

oportunidade (ID. 28917988). Saliento que a ação nº 1012896-88.2019 foi 

extinta. É o breve relato. Decido. Considerando que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no artigo 

355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo 

que o fato constitutivo do direito da autora encontra ressonância na 

documentação que acompanha a inicial. Deste modo, diante da falta de 

manifestação da devedora, e a prova documental inequívoca, de rigor a 

procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO 

PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma 

definitiva, em mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno a Ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012896-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA SOUZA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012896-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCELA SOUZA 

BRANDAO REU: OMNI FINANCEIRA S/A Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM 

PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada 

por MARCELA SOUZA BRANDÃO em face de OMNI S.A. – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando a autora que aos 05.08.2016 firmaram as partes um 

contrato n.10034000019416 de financiamento do veículo Gol City, contudo, 

constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a 

razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das 

normas consumeristas, objetivando: - o afastamento da prática de 

capitalização de juros, como se percebe pela discrepância entre os juros 

contratados e o CET; - ser restituída da cobrança indevida a título de tarifa 

de cadastro em R$ 1.400,00, seguro prestamista em R$ 674,71, registro 

de contrato em R$ 347,52 e IOF em R$ 384,70; - a repetição do indébito; - 

a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

30.320,64 e acostou documentos. Na decisão Id. 19484756 foi concedida 

a assistência judiciária, declarada a conexão com a Busca e Apreensão n. 

1015806-88.2019.811-0041 e designada audiência. A ré foi citada aos 

28.05.2019 (Id. 20469648) e em contestação Id. 20786306 aventou em 

preliminar a impugnação à benesse da assistência judiciária e ao valor da 

causa, além de afirmar a falta de apontamento do valor incontroverso. No 

mérito, aduz que: - é inviável a revisão de cláusulas contratuais, 

invocando o princípio “pacta sunt servanda”, não se falando em contrato 

de adesão; - a legalidade dos juros remuneratórios, possuindo estes livre 

estipulação; - a capitalização de juros possui respaldo legal, discorrendo 

acerca de sua constitucionalidade; - as taxas e tarifas administrativas 

praticadas possuem autorização legal, discorrendo sobre cada uma; - não 

se fala em repetição do indébito; Rechaça o cálculo apresentado, a 

documentação que segue a inicial e, ao final, pleiteia pela improcedência 

da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da 

sucumbência. Realizada audiência no Id. 20885257, sendo aplicado à 

autora, ausente, a multa do art. 448, § 8º, CPC. No documento Id. 

23904273 foi certificado o decurso de prazo sem apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Em preliminar, o réu apresentou a impugnação à benesse da 

assistência judiciária e ao valor da causa, além de afirmar a falta de 

apontamento do valor incontroverso. Com relação à assistência judiciária, 
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conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência, não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a 

parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que momentaneamente, não 

possua condições de arcar com tais emolumentos. Embora a ré refute a 

benesse concedida, não apresentou provas plausíveis a afastar a 

afirmação feita pela beneficiária, que possui presunção juris tantum da 

necessidade. Portanto, não basta que se alegue que a parte não faz jus 

ao benefício em comento, é necessário que prove, pois caso contrário 

prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. Nesse sentido, a 

orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA 

REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA 

LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE 

EX ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM 

PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO 

DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o 

deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição 

financeira da outra.” (Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES 

DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA 

DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a 

que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum 

de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova 

em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso 

à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).Tendo havido a desconstituição da 

constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, 

ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação 

do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas considerações, 

mantenho a concessão da assistência judiciária à parte autora. Quanto a 

impugnação ao valor da causa, destaco que, na forma do art. 292, II, CPC, 

na ação que objetiva a modificação de ato jurídico, o valor atribuído à 

causa deve corresponder ao “valor do ato ou o de sua parte 

controvertida”. Levando-se em conta que, embora a autora não tenha 

apresentado qual o valor incontroverso, tampouco coligiu qualquer cálculo 

neste sentido. A instituição financeira também assim não procedeu, de 

modo que, na forma da redação do inciso II do art. 292 acima mencionado, 

mantenho-a como disposta na inicial, qual seja, pelo valor total do contrato. 

Desta feita, proposta ação que tenha por objeto a discussão de cláusulas 

contratuais, caberia à requerente identificar, claramente, qual o valor que 

pretende controverter e qual é a parcela incontroversa, não sendo 

suficiente o mero pedido de revisão de cláusulas contratuais, sob pena de 

extinção do feito. Essa é a regra prevista no CPC/2015, que no § 2º do art. 

330 dispõe: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] § 2o 

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” A propósito, sobre o tema, a jurisprudência 

pátria: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - ART. 330, § 2º DO CPC/15 - INOBSERVÂNCIA 

- QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO -EXTINÇÃO SEM EXAME 

DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 330, § 2º do CPC/15, nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. - A 

inobservância da referida norma acarreta a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. - Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.161258-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto 

Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

28/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020) Considerando que no 

caso dos autos a autora foi intimada para impugnar a contestação, 

oportunidade em que esta tese foi levantada, no entanto manteve-se 

omissa ao não se manifestar, mister se faz acolher a preliminar em exame. 

Faço ainda constar que, por se tratar de matéria que deve o juiz conhecer 

de ofício (art. 485, § 3º do CPC), tenho que manifesta a inépcia da inicial 

por ausência de requisito intrínseco ao seu ajuizamento, de modo que a 

extinção do feito é medida que se impõe. Por fim, destaco que a autora, 

não obstante devidamente intimada da audiência Id. 20885257, não 

compareceu em juízo na data aprazada, sendo na oportunidade fixada 

multa de 2% do valor da causa, devidamente atualizada, a ser revertida 

em favor do Estado. Quanto ao ponto, destaco que, ao tratar da audiência 

de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 do CPC: “Art. 334. Se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1o O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. § 2o 

Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, 

não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira 

sessão, desde que necessárias à composição das partes. § 3o A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; II 

- quando não se admitir a autocomposição. § 5o O autor deverá indicar, na 

petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. § 6o Havendo litisconsórcio, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode 

realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 8o O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. § 9o As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

§ 10o. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. § 11o. A 

autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 

§ 12o. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será 

organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos 

entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu às 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não 

ocorreu no feito em tela, já que a autora, ausente, não apresentou pedido 

expresso para não realização, tampouco em momento posterior justificou 

a sua falta, motivando a cominação da multa em comento. Isso porque, na 

forma disposta, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação obrigatória. Só não será realizada se o direito em debate não 

admitir autocomposição, ou se ambas as partes, expressamente, 

declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O Novo CPC impôs a multa 

supramencionada posto que a base do Digesto Processual é a 

conciliação, lançando o legislador mão de uma nova sistemática, na qual a 

esta (conciliação) passou a ser um ato primordial para o início da lide, 

criando inclusive diversas figuras para esse desiderato - conciliador, 

mediador ou o próprio juiz, dando relevância à justiça e aos partícipes, 

considerados colaboradores de um mesmo interesse, qual seja, a rápida 

solução da lide pela composição. Essa alteração visa à simplificação dos 

processos, com uma possível resolução mais célere dos conflitos e o 

equilíbrio entre as partes, que poderão chegar a um consenso logo no 

início da demanda judicial. Com relação à multa, tenho que esta possui o 

intuito de evitar o esvaziamento da audiência como instituto e, ao mesmo 

tempo, punir a parte que ignora a designação do ato processual e a 

mobilização de todo um aparato visando à composição das partes, que 

podem se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (artigo 
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334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se que a multa não confere lucro à 

parte adversa, por ser o Estado e/ou União o seu destinatário, que coloca 

à disposição das partes a estrutura do Judiciário, somado a outros 

instrumentos de resolução do conflito, cuja falta de interesse não 

requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, desrespeito à 

dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no entender deste 

magistrado, a ausência das partes em audiência resulta em ato atentatório 

a dignidade da justiça, o que somente será afastado, COMO BEM 

ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação expressa de ambas 

as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo crível que venha 

valer-se somente de sua negativa como base para descumprimento da 

norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º do art. 98 do CPC, “A 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Feitas essas 

considerações, confirmo em sentença a multa imposta na audiência Id. 

2088592. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA esta ação ajuizada por MARCELA SOUZA BRANDÃO em face de 

OMNI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o que faço com 

amparo legal no art. 485, IV do CPC. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, proceda-se conforme orientação da CGJ, no que tange a multa 

fixada em audiência em favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade 

e, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. Por fim, junte-se cópia desta sentença aos autos da Busca e 

Apreensão n. 1015806.2019.811.0041. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013708-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA ALVES ROCHA SOUZA (EXECUTADO)

VANDERLEI NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSENITA COELHO DE CARVALHO NEVES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013708-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSENITA COELHO DE CARVALHO NEVES SOUZA, 

VANDERLEI NEVES DE SOUZA, ROSA ALVES ROCHA SOUZA Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação Monitória em fase de cumprimento de 

sentença. A ação encontrava-se arquivada em decorrência da sentença 

de ID. 25850873 ter transitado em julgado, sem qualquer requerimento da 

parte autora. Por meio da petição de ID. 30548288 o banco compareceu 

aos autos informando que a operação objeto da ação foi liquidada, bem 

como requerendo a extinção do feito. Assim, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta ação, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido 

do autor, sem intervenção dos devedores no caderno processual, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de março de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009404-14.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTO SOCIEDADE ANONIMA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUHO SANO (EXECUTADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009427-57.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LEONIR GALERA MARI OAB - MT3007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DIAS (EXECUTADO)

W A FERREIRA (EXECUTADO)

ABRAO DOS REIS SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011579-93.1987.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO BERJ S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MIGLIOZZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. 

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, isentando nos 

honorários advocatícios por não haver complementação da relação 

processual.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018801-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE COSTA DOS SANTOS (ESPÓLIO)

CUSTODIA AMELIA LIMA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

ONOFRE COSTA DOS SANTOS - ME (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CUSTODIA AMELIA LIMA DOS SANTOS OAB - 487.138.481-00 

(PROCURADOR)

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até que ocorra habilitação do 

crédito como postulado nos autos. Após, diga o credor e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.08.17 Suzana N. Paraguassu, Assessora, 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009439-71.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

MARCOS TOMAS CASTANHA OAB - MT4575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente.Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009323-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON PADILHA DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para proceder com a juntada completa da 

réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005971-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAM ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a complementação do Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041093-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N E DE ABREU - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007165-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA SILVERIO MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA À PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018427-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora materializar e comprovar 

o protocolo do(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0034126-58.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOVAN SERGIO DE BONA (EXECUTADO)

MARILUCE SIMPLICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

KEILA FIGUEIREDO MIRANDA OAB - MT5638-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013369-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000363-28.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE TADEU REYES (EXECUTADO)

LARICIA MELHORANCA REYES (EXECUTADO)

RICARDO MOURA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA TORRES ESGAIB OAB - MT5100-O (ADVOGADO(A))

SALADINO ESGAIB OAB - MT2657-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora para outros indicar bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003253-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o requerido disponibilizar o depósito em juízo, na Conta Única dos 

valores determinados, sob pena de bloqueio on line. Como se trata de 

medida urgente de caráter alimentar, deverá ser cumprido como plantão, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 0010174-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA (EXECUTADO)

SANDRA MARA SANTIAGO (EXECUTADO)

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EXECUTADO)

CLAUDYSON MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010174-74.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA (EXECUTADO)

SANDRA MARA SANTIAGO (EXECUTADO)

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EXECUTADO)

CLAUDYSON MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

PROCESSO n. 0010174-74.2014.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

1.215.990,68 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: Nome: Banco Safra S-A 

Endereço: Banco Safra S.A., Avenida Paulista 2100, Bela Vista, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-930 EXECUTADOS: Nome: ESTRELA - 

COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, 

SANDRA MARA SANTIAGO, DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES INTIMANDA: SANDRA MARA SANTIAGO - 

CPF: 006.220.341-03 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para indicar a localização do 

bem penhorado, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa nos 

termo do art. 774, parágrafo único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital. Cuiabá-MT, 23 de 

março de 2020 ELIARA CUNHA GONCALVES (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça/CNGC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055432-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055432-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, 

POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do 

bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009659-78.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA (EXECUTADO)

ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

TELMA MARIA RIBEIRO PREZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0009659-78.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES 

PREZA, TELMA MARIA RIBEIRO PREZA, ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS CASSIANO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004687-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: REGIS CASSIANO MARTINS Vistos, etc. Oficie-se nas 

entidades postuladas apenas em busca de endereço da parte executada. 

Após, intime-se o autor para providenciar a citação da parte executada no 

prazo legal e em seguida, analisarei pedido de bloqueio de valores. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013253-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013253-34.2020.8.11.0041. AUTOR: ELZA MEDEIROS REU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Mantenho a 

decisão pelos mesmos fundamentos o que cai por terra o pedido de 

parcelamento, devendo a comprovação da guia de distribuição ser juntada 

no prazo ali concedido. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046965-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JOSE DOS SANTOS SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046965-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: FRANCISCA JOSE 

DOS SANTOS SOUSA EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos, etc. Intime-se o executado para manifestar sobre pedido da 

parte autora, sem prejuízo do prazo de resposta. Havendo anuência, 

conclusos. Ao contrário, aguarde-se como já determinado nos autos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011908-02.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAERCIO GALLO (EXECUTADO)

ROSEMEIRI PERES DA SILVA GALLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0011908-02.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE LAERCIO GALLO, ROSEMEIRI PERES DA SILVA 

GALLO Vistos, etc. Em face dos julgados proferidos nos autos dos 

Embargos de Terceiro n. 38399-12.2011.8.11.0041, em especial a decisão 

proferida em sede de Embargos de Declaração ao Recurso de Apelação, 

que acolheu o pedido de suspensão da praça, relativo ao bem imóvel de 

matrícula n. 47, penhorado nos presentes autos no id. 21837173-Pág.1, 

resta inviável o pedido do autor contido no id. 22715214, para realização 

de hasta pública, diante dos julgados ali proferidos, nos Embargos de 

Terceiro. Desta forma, intime-se a parte autora, para manifestar interesse 

sobre penhora dos bens descritos no mandado de penhora e avaliação de 

id. 21837144-Pág.4. Havendo manifestação de interesse, desentranhe-se 

o referido para o efetivo cumprimento. Do contrário, deverá a parte autora 

indicar outros bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046965-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JOSE DOS SANTOS SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Despacho: "Vistos, etc. Intime-se o executado para manifestar sobre 

pedido da parte autora, sem prejuízo do prazo de resposta. Havendo 

anuência, conclusos. Ao contrário, aguarde-se como já determinado nos 

autos. Cumpra-se" Fica a parte requerida intimada, para manifestar sobre 

o pedido da parte autora, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009957-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA Vistos, etc. 

Intime-se o requerido através do seu advogado constituído, nos autos, 

para indicar a localização do bem indicado no id. 30562536-Pág.2. Após, 

diga o credor e havendo localização, cumpra-se mandado expedido como 

já determinado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002390-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIFER RAFAELA PACHECO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002390-19.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GENIFER 

RAFAELA PACHECO DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. A parte autora, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face da alienação fiduciária proveniente do contrato firmado entre as 

partes e anunciado na inicial. A liminar foi concedida e cumprida. A parte 

requerida postulou pela purgação da mora, efetivando o depósito nos 

autos, sendo revogada a liminar determinando a restituição do bem e o 

autor impugnou o depósito. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É 

o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca 

e Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente do contrato firmado entre as partes e 

anunciado na inicial. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos, sendo o bem lhe restituído e o autor 

impugnou o valor para acrescer custa e honorários. Não persiste a 

manifestação do autor, pois não houve interposição de recurso quando do 

despacho inicial e ali não constou obrigatoriedade de pagamento de 

custas e honorários advocatícios, portanto, trata-se de matéria preclusa. 

De outra banda, o Decreto Lei n. 911.69, não contemplou tais verbas, 

apenas considerada purgada da mora com o depósito das parcelas 
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vencidas e vincendas apontadas pelo autor, como fez o requerido. Assim, 

com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato 

firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do 

débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo 

autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar concedida nos autos. 

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro 

satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que 

determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, 

mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato 

anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição 

judicial. Expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028027-09.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODET JACOB SCIARRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0028027-09.2008.8.11.0041. EXEQUENTE: ODET JACOB 

SCIARRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Não há como 

atender a pretensão da parte autora de id. 30559249, visto que, ainda não 

decorreu o prazo de manifestação do requerido, em relação a penhora 

realizada nos autos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012459-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA COSTA E SILVA DE JESUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012459-13.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: CATARINA DA 

COSTA E SILVA DE JESUS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos, 

etc. Associe-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se. 

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal. Após, 

cumpra-se determinação abaixo: Recebo os embargos à Execução, sem 

efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal benefício, se no 

prazo, certifique-se. Intime-se o Embargado para responder no prazo de 

Lei. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005869-20.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JOSE PEDRO DE MATOS Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a exata localização do bem 

ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto 

Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048883-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO DOS ANJOS CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1048883-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: THYAGO DOS ANJOS 

CAMARGO Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, indicar a 

exata localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005669-16.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PINTO DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERALUCIA ROCHA BARRETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDRO PAULO DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PETRONIO DE AQUINO SOBRINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODERLINO RODRIGUES DE GODOY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EURANIDES FERNANDES DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOURDES MACHADO COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALBA REGINA COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSCAR ANTONIO DE MAGALHAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA MARIA COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSCAR COUTINHO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO CARLOS COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELIA APARECIDA COUTINHO MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

DIRCEU RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - MT7832-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0005669-16.2009.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

EURANIDES FERNANDES DE FIGUEIREDO, ODERLINO RODRIGUES DE 

GODOY, ORIVALDO RODRIGUES BENEVIDES, OSCAR ANTONIO DE 

MAGALHAES, LOURDES MACHADO COUTINHO, ALBA REGINA 

COUTINHO, ANTONIO CARLOS COUTINHO, CELIA APARECIDA COUTINHO 

MEDEIROS, ANA MARIA COUTINHO, OSCAR COUTINHO FILHO, PEDRO 

PAULO DE BARROS, PETRONIO DE AQUINO SOBRINHO, REINALDO PINTO 

DUARTE, VERALUCIA ROCHA BARRETO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos 

autos, neste juízo e o autor para cumprir o v. Acórdão no prazo legal. 

Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 
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2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028941-73.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALTINA DUARTE GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANIA GONCALVES GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ CARLOS DUARTE GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIETE DIAS GOMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA CRUZ SILVEIRO OAB - RJ137405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - MT7832-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0028941-73.2008.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MARIA ALTINA DUARTE GOMES, LUIZ CARLOS DUARTE GOMES, ELIETE 

DIAS GOMES, VANIA GONCALVES GOMES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Intimem-se as partes da 

chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013530-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA GONTIJO LUCAS CABRAL (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013530-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: ELZA GONTIJO LUCAS CABRAL Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013532-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMAR PEREIRA DE SOUZA (REU)

DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013532-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: DINAMAR PEREIRA DE SOUZA - ME, DINAMAR PEREIRA DE 

SOUZA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da 

guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em 

quinze dias, constando todas às advertências previstas no artigo 700 e 

seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por 

cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja pronto 

pagamento, estará isento de custas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS CASSIANO MARTINS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016894-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado de avaliação, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000227-21.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ADELAR DAL PISSOL OAB - MT2838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZANEIDE FELISBERTO (EXECUTADO)

JORDELINO RANGEL SOARES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT10144-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora indicar conta bancária e regularizar a 

representação processual, para expedição do alvará eletrônico, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009957-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA Vistos, etc. 

Intime-se o requerido através do seu advogado constituído, nos autos, 

para indicar a localização do bem indicado no id. 30562536-Pág.2. Após, 

diga o credor e havendo localização, cumpra-se mandado expedido como 

já determinado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027383-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

BRUNA MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

LUIS MENEGOL (EXECUTADO)

CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025527-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EXECUTADO)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006328-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIA MOURA RODRIGUES (EXECUTADO)

FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DIONISIO RODRIGUES (EXECUTADO)

FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES (EXECUTADO)

MARCIO ALESANDRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, bem 

como dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032746-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES RODOVIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

IMPACTO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001629-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014206-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014686-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDELMON GABRIEL DIAS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0022960-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BARSALINI OAB - SP20591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GISSELLE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

NIVALDO ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis, considerando localização em Comarca contígua (Provimento nº 

21/2012 do Conselho da Magistratura).

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732004 Nr: 28155-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENITA RITA DE JESUS, DELMA LUZ GOMES, JOSE 

DA SILVA REIS, MANOEL DE JESUS JORGE DA SILVA, RAFAEL FRANTZ, 

ITAEL ALVES DA SILVA, NEUSA ALVES DA SILVA, ALDA MARIA 

CARDOSO, JOSE AIRTON CARDOSO, SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 8811-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 28155-24.2011.811.0041, 

Protocolo 732004, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044026-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MAURILIO RUBENS DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE EXECUÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS PROCESSO n. 

1044026-33.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 18.184,82 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: AV. DARCIO CANTIERI, 1750, SÃO JOSE, S SEBASTIÃO 

PARAÍSO - MG - CEP: 37950-000 POLO PASSIVO: Nome: MAURILIO 

RUBENS DOS SANTOS ROSA E CARLOS FRANCISCO ROCHA DO 

NASCIMENTO CITANDOS: MAURILIO RUBENS DOS SANTOS ROSA CPF: 

688.573.651-15 E CARLOS FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO, CPF: 

762.067.262-15 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA para no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 

expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. FICA A 

DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de embargos também será contado a partir da 

data de expiração do prazo deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo, apenas 30% da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente 

em até em 6 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 

1% ao mês (art. 916 do CPC). RESUMO DA INICIAL: Em 28 de setembro de 

2011, o EXECUTADO aderiu ao Consórcio administrado pela empresa 

EXEQUENTE, através do Contrato de Adesão, sob o nº. 133079 vindo a 

participar do Grupo 5018 como titular da Cota n.º 402, com duração de 72 

(setenta e dois) meses, objetivando o autofinanciamento de uma 

motocicleta, cuja contemplação ocorreu em 28/09/2011. Ocorre que os 

EXECUTADOS não cumpriram o avençado nos Contratos já citados, 

deixando de adimplir com suas obrigações. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Não 

havendo resposta no prazo especificado será decretada a revelia com 

nomeação de Curador Especial. CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Eliara Cunha Gonçalves Analista Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003496-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN PATRICIA DOURADO ALVES OAB - 947.714.991-87 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003496-21.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: ANA ALMIRA GALVAO DOURADO, 

ESPÓLIO DE ANA ALMIRA GALVAO DOURADO REPRESENTANTE: LILIAN 

PATRICIA DOURADO ALVES Vistos, etc. Em face da postulação do autor, 

remetam os autos ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo 

prescricional. Não havendo manifestação, passará a decorrer o prazo 

prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031963-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031963-39.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: DEISE DE FATIMA ALMEIDA 

ALVES EMBARGADO: BANCO SAFRA S-A Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, 

analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a 

sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, 

devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não 

cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a referida 

em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008036-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1008036-10.2020.8.11.0041. AUTOR: EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. A parte autora apresentou a 

presente Ação de Reparação por Danos Materiais, contra Banco do Brasil 

S/A, e, em síntese pretende a parte autora a condenação da parte autora, 

ao pagamento da importância de R$ 128.662,76 (cento e vinte e oito mil 

seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos ) à título de 

danos materiais, referente aos valores subtraídos e/ou não repassados 

para a conta individual, por ocasião mudança na destinação do fundo 

PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Elucidou que o saldo levantado não condiz com os rendimentos e 

atualizações monetárias, razão pela qual pretende com a presente ação a 

reparação pelos danos materiais ocasionados. Pois bem. Depreende-se 

nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em 

síntese sustenta que o saque realizado, referente ao Pasep, não condiz 

com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca 

junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos. Contudo, 

em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário, o que é o 

caso dos autos. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Juízo de origem. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001438-72.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARILSON THADEU LUCAS DE JESUS (EXECUTADO)

ARILCE SUELI BARRETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA OAB - MT7702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0001438-72.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP, ARILSON THADEU 

LUCAS DE JESUS, ARILCE SUELI BARRETO Vistos, etc. Trata-se de ação 

executiva no qual o exequente Banco Bradesco S/A, devidamente 

qualificado nos autos contra Construtora Lambertini Ltda – EPP, Arilson 

Thadeu Lucas De Jesus e Arilce Sueli Barreto e pretendeu o recebimento 

do valor de R$ 22.850,63 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta reais e 

sessenta e três centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo – Capital de Giro nº 351/3265170 c/c 277.755-P - id. 30527294 

- Pág. 1/ 30527295 - Pág. 2. A prescrição é matéria de ordem pública 

descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo 

julgador. Podemos perceber que e o exequente postulou a suspensão do 

feito nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73 (id. 30527313 - Pág. 4/5), 

hoje regulamentado pelo art. 921 do NPC/15, no qual foi remetido ao 

arquivo de acordo com o despacho de id. 30527313 - Pág. 4 proferido em 

05/11/2015, face a inexistência de bens penhoráveis. A suspensão do 

feito quando não localizado bens, deve ser considerado o prazo máximo 

de um ano, conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, onde a partir de 

então começa correr o prazo de prescrição intercorrente. Entretanto, o 

feito permaneceu paralisado até 21/02/2020 quando foi desarquivado. 

Verifica-se que o autos ficaram sem manifestação do credor mais de 4 

(quatro) anos. Inclusive, somente foi desarquivado a pedido de um dos 

executados (id. 30527313 - Pág. 9). No caso em tela o título executado 

trata-se de Cédula de Crédito Bancária, onde a prescrição do título é 

quinquenal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004: “ Lei n. 10.931/2004: “Art. 

44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o 

disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para 

garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e 

terceiros garantidores” Lei Uniforme: “CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO Art. 

70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 

(três) anos a contar do seu vencimento” Como também o Código Civil: “Art. 

206. Prescreve: § 3o Em três anos: VIII - a pretensão para haver o 

pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as 

disposições de lei especial” Entretanto, oportuno observar que essa 

Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de 

uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou 

seja, é aplicável a títulos de crédito próprio. No caso, a cédula de crédito 

bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei 

especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com 

nenhum título de crédito. Apesar de alguns entendimentos de 

harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII com seu parágrafo 

5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último referre-se 

a títulos impróprios, quando a Cédula trata-se de título bancário próprio 

regido por Lei especial própria. Ademais, conforme entendimento 

consolidado do STF na Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no 

mesmo prazo de prescrição da ação.” A demanda foi ajuizada em 

20/01/2011 e suspensa em 05/11/2015, permanecendo o exequente inerte 

até fevereiro de 2020, ultrapassando o prazo prescricional, impondo 

incidência do artigo 921 2º e 4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta 

configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como 

no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu 

prosseguimento. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais: 

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA 

DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA 

DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de 

maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de 

forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento 

da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da 

ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o 

devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. 

Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte 

por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. 

Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem 

que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização 

de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do 

exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da 

causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. 

Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento 

em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da 

jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no 

que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários 

advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) Apesar de em regra não fluir o prazo de 

prescrição com fundamento no antigo art. 791 do CPC/73, decorrido o 

prazo de um ano, começa a decorrer o prazo prescricional conforme 

dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando 
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intimação do credor, quando já efetivado o decurso do prazo 

prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que falar 

em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 3 (três) anos 

desde a sua suspensão. É possível a prescrição intercorrente quando o 

exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo 

tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração 

razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com 

Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no 

que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro 

de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno 

o exequente nas custas e despesas processuais, como nos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00(hum mil reais). Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024690-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0024690-12.2008.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RUY MENDES Vistos, etc. Trata-se de ação executiva no 

qual o exequente Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos 

contra Ruy Mendes e pretendeu o recebimento do valor de R$ 36.346,83 

(trinta e seis mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e três 

centavos) oriundo da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal nº 

103.116.573 id. 30528213 - Pág. 3/30528214 - Pág. 3. A prescrição é 

matéria de ordem pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser 

enfrentada de ofício pelo julgador. Podemos perceber que o Título 

Executivo ocorreu seu vencimento em 14/07/2008 e a presente demanda 

foi ajuizada em 01/10/2008, com despacho inicial proferido em 3/10/2008 – 

id. 30528217 - Pág. 2. O executado foi devidamente citado conforme 

certidão do oficial de justiça de id. 30528219 - Pág. 1, acostado aos autos 

em 23/10/2008, interrompendo, desta maneira, a prescrição do título. 

Podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo autor foram 

despachados e atendidos por este Juízo, sem, contudo, aquele lograr 

êxito na satisfação da obrigação, ocorrendo, assim, a prescrição 

intercorrente. Ou seja, apesar da suspensão da prescrição com a citação 

dos executados em outubro de 2008, decorreu mais de 11 (onze) anos 

sem que a execução tenha sido efetiva em virtude da não localização de 

bens dos devedores, fulminando assim, o direito do credor em persistir 

com a execução dos títulos. A prescrição intercorrente resta configurada 

quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de forma contínua e 

reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua 

pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de 

negligência e omissão do Autor, quanto à prática de atos que lhe 

incumbem, aferida, por exemplo, nos casos dos autos em que 

conscientemente não localização de bens. E ainda, que a execução 

prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento sedimentado 

do STF conforme súmula 150: “Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação”. Se a pretensão executiva da Cédula de Crédito 

Comercial é de 03 (três) anos, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de 

Genebra - Decreto-Lei 57.663/66, está evidente a prescrição da pretensão 

com que o decurso de mais de uma década sem que a satisfação do 

crédito. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o 

processo, o executado citado, e após 3 (três) anos não houve a efetiva 

constrição de bens para garantir a execução em si. Nesse sentido é o 

entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 

TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 

150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, 

ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais 

ao julgamento da lide. 2. “Prescreve a execução no mesmo prazo da 

prescrição da ação” (Súmula 150/STF). 3. “Suspende-se a execução: […] 

quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (art. 791, inciso III, do 

CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente 

permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por 

treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para 

a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia 

intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre 

abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de 

direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso 

concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo 

Civil. Documento: 1449904 – Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado – 

DJe: 13/10/2015 Página 1 de 19 Superior Tribunal de Justiça 10. Revisão 

da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no 

que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários 

advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ – REsp nº 

1.522.092/Sanseverino).“ Como é cediço, o Instituto da prescrição tem por 

fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, 

fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do 

credor. O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual, 

há de se declarar a prescrição intercorrente no curso da execução 

frustrada com mais uma década da citação do credor, sem o exercício de 

sua pretensão. O prazo prescricional conforme dispositivo acima ditado, 

COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando intimação do credor, quando já 

efetivado o decurso do prazo prescricional, cabendo de ofício ser 

declarada. Assim, não há que falar em surpresa do autor no decreto da 

prescrição, pois os prazos são previsto em Lei e são taxativos, como os 

casos de suspensão ou interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a 

obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em 

promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do 

título após o ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 11 

(onze) anos desde a citação do devedor sem a satisfação da obrigação. É 

possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta 

nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e 

assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo 

previsto no art. 5, LXXVII do CF/88. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos, julgo com Resolução de Mérito a presente 

Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do 

Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, 

diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e 

despesas processuais, como nos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00(hum mil reais). Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001760-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001760-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): GILCE COLMAN 

SOARES SCHOLZE REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Gilce Colman 

Soares Scholze, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela contra Banco BMG S/A. Inicialmente requereu a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é funcionária 

pública e adquiriu no ano de 2009 um empréstimo consignado para 

desconto na folha de pagamento. Asseverou que, com o passar dos anos 

percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não 

encerravam, e que os valores estavam aumentando, sendo descontado 

diretamente da sua pensão sob a rubrica de “cartão de crédito”. Destacou 

que, entrou em contato com a parte requerida para saber o motivo dos 

descontos não terem cessado e a razão de estarem sendo descontados 

com a rubrica de cartão de crédito, porém, sem êxito. Afirmou que 

procedeu junto ao Procon na tentativa de solucionar de forma 

administrativa a situação, razão pela qual, a parte requerida, apresentou 

na Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), 

documentos informando que o Requerente havia recebido transferências 

bancárias – “saques”- que totalizavam o valor de R$ 2.427,00 (dois mil 

quatrocentos e vinte e sete reais). Afirma que nunca contratou qualquer 

serviço de cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. Sustentou que 

não nega a contratação do empréstimo consignado, mas assevera que 

havia sido informado pelos representantes do requerido que tal operação 

se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha. No mérito, 

discorreu sobre a responsabilidade objetiva do requerido nos termos do 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Elucidou sobre o cartão de 

crédito e o empréstimo consignado. Aduziu que o crédito consignado está 

condicionado à existência de uma margem para fazer a consignação da 

parcela da remuneração do servidor, somente sendo permitido até 30% do 

salário. Elucidou sobre os precários documentos apresentados perante o 

órgão de defesa do consumidor. Discorreu sobre o enriquecimento sem 

causa. Elucidou sobre o prazo da operação e dos valores já descontados. 

Afirmou que deverá considerar o valor do empréstimo realizado no valor 

de R$ 2.427,00 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais), em 48 

parcelas, com taxa de juros de 1,64% (média BACEN da época 2010). 

Pleiteou a reparação e restituição em dobro dos valores já descontados 

em seu salário. Ressaltou sobre a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para 

suspensão do desconto em folha de pagamento a título de cartão de 

crédito consignado e abstenção de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Reivindicou a condenação por indenização por danos 

morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Do valor incontrovertido 

pago a maior. Rogou pela concessão da justiça gratuita; a limitação dos 

juros a taxa média do Bacen de 1,64% e a inversão do ônus da prova. 

Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 28077532 - Pág. 1 / Núm. 

28078496 - Pág. 5. A justiça gratuita foi indeferida conforme decisão de id. 

Núm. 28105082 - Pág. 1. O requerido no id. Núm. 28325066 - Pág. 1 

requereu a juntada de habilitação processual. Em resposta (id. Núm. 

28455363 - Pág. 1), apresentou contestação fazendo uma síntese da 

demanda. No mérito, afirmou que o requerente contratou cartão de crédito 

n.º 5135.XXXX.XXXX.2112. Sustentou a validade do contrato celebrado 

entre as partes. Elucidou sobre os efeitos do contrato. Afirmou sobre a 

utilização frequente do cartão de crédito pela parte autora. Afirmou sobre 

a inexistência do dano moral. Impugnou o pedido de restituição do indébito 

em dobro. Aduziu sobre a existência de data de corte dos descontos 

efetivados. Requereu a condenação do autor para depositar em juízo o 

crédito disponibilizado em compras, ou, não sendo determinada a 

devolução do valor concedido ao autor, que seja feita a devida 

compensação do crédito. Refutou o pedido de inversão do ônus da prova. 

Rogou pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos de id. 

Núm. 28455368 - Pág. 1 / Núm. 28455388 - Pág. 1. A autora recolheu as 

custas de distribuição e apresentou réplica à contestação (id. Núm. 

29230538 - Pág. 1), e ratificou os termos da inicial rogando por sua 

procedência. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização contra Banco 

Banco Bmg S.A., no qual pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de 

efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus da 

prova; condenação em indenização por danos morais; restituição dos 

valores descontados do salário em dobro e limitação da taxa de juros para 

1,64% ao mês. Por seu turno, o requerido sustentou a legalidade do 

contrato de cartão de crédito e impugnou os pedidos do autor. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, os documentos 

necessários para julgamento já estão nos autos, não necessitando 

proceder a dilação probatória. Em matéria de fundo, denota-se que o 

contrato questionado foi acostado nos autos no id. Núm. 28078493 - Pág. 

1, pela parte autora e no id. Núm. 28455373 - Pág. 1 pela parte requerida 

onde ali ficou anuído expressamente pela autora, como pelas faturas 

juntadas no id. id. Núm. 28455379 - Pág. 1 / Pág. 6, estes são suficientes 

para o julgamento do feito. É sabido que na ação declaratória o autor não 

tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do débito, ao 

contrário do réu que deverá provar esse fato. Patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. No caso, depara que as razões postas na 

inicial não têm prevalência, pois a simples análise no Termo de Adesão – 

n.º da adesão 13678335 (id. Núm. 28455373 - Pág. 1), denota que foi 

regular e devida a contratação entre as partes de cartão de crédito. O 

contrato foi devidamente assinado pelo autor, ou seja, este tinha 

conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado mediante 

saque dos valores pelo cartão. Tanto que os encargos foram 

especificados no item III.1 – Cartão BMG Master/BMG Card, portanto, 

prejudicada a tese de que não estava contratando cartão. Assim resta 

evidente que de acordo com as faturas (id. Núm. 28455379 - Pág. 1 / Pág. 

6) acostadas aos autos, o referido utilizou-se da função crédito 

disponibilizado. Inclusive não trouxe elementos, nem fundamentos a 

desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC. Nesses 

termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato 

firmado em empréstimo consignado ou desconsiderar a contratação de 

cartão, resta prejudicado. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito 

para realizar compras e saques à autora deverá realizar o pagamento da 

fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Não 

há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado 

para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Improcedente o 

pleito. Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem 

afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso que possui o patamar de taxa de 

4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas 

apresentadas nos autos. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do 

cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar 

exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições 

financeiras. No momento que a parte autora paga apenas parcialmente à 

fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, 

não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 4,70% a 4,80% ao 

mês completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em 

geral. É autorizada a revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta 

exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem 

decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação 

de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma abusiva como 

demonstrado nos autos. Já há muito tem pacificado de que a Instituição 

financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo 

o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante 

nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos 

autos. Assim, o débito desde a origem do pagamento do saldo devedor 

das faturas do cartão de crédito questionados nesta ação deverá incidir a 

taxa de juros de 1,64% ao mês, conforme requerido pela parte autora, 

pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo Requerido e 

por estar na média de mercado. Quanto ao pedido de repetição de 

indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá 
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aquilatar após a adequação do contrato, havendo comprovação de 

pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, No 

tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados 

ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos 

valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a 

má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela. Ademais, 

somente cabe a restituição se demonstrado pagamento à maior como 

acima definido. “Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para 

suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até 

adequação do contrato, salvo se cobrado como aqui dirimido. Entretanto, 

na mora da parte autora, não há como excluir restrição cadastral. Quanto 

à indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando 

restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o 

nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro). No caso, os danos morais, não restou configurado, 

sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO 

em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 

do Novo Código de Processo Civil, e determino que o negócio jurídico 

realizado entre as partes referente ao cartão de crédito de n.º 

5135.XXXX.XXXX.2112 os juros remuneratórios sejam de 1,64% ao mês 

desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito e mantenho o 

empréstimo consignado como pactuado. Expeça-se o necessário. 

Concedo a tutela de urgência para determinar que até adequação do 

contrato a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se 

cobrado como aqui dirimido. Faculto a repetição de indébito de forma 

simples e atualizada caso evidenciado pagamento à maior. Custas e 

despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários 

de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006823-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006823-03.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VERA MARIA DOS SANTOS 

SOUZA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Ante o pedido encartado 

pela parte Banco do Brasil S.A. (ID 29400979), remetam-se os autos à 

contadoria judicial para que seja elaborado o cálculo conforme os 

parâmetros definidos na decisão do ID 28852150, que reformou 

parcialmente a sentença recorrida e condenou ambas as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Cumpra-se. 

Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016543-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME (REU)

JUCELENA CORREA JUVENCIO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016543-96.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: LIS 

COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME, JUCELENA 

CORREA JUVENCIO Vistos etc. INDEFIRO o pedido da parte Requerente de 

ID 296747 para que seja feita consulta ao sistemas INFOJUD e BACENJUD, 

a fim de obter-se a localização da parte Requerida. Ressalto que não é 

dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora. 

Nesse sentido, diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos 

Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o 

pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendoa síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010310-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

CELSO AFONSO TEICHMANN (EXECUTADO)

CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010310-49.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS 

LTDA - ME, CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA PASSOS DOS 

SANTOS Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de ID 26433261 

para que seja feita consulta as empresas de telecomunicação, a fim de 

obter-se a localização da parte executada. Ressalto que não é dever do 

Juízo proceder com diligências competente à parte Autora. Intime-se a 

parte Exequente para dar prosseguimento ao feito e requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049849-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES DE LIMA 00042857198 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049849-51.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FABIO BORGES DE LIMA 

00042857198 REU: AYMORE Vistos etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. 

Anote-se. CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255, todos do CPC. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019007-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCELO DE ARRUDA PRATA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019007-59.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT REU: LUIZ MARCELO DE 

ARRUDA PRATA Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de ID 

25398869 para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016280-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 6 2 8 0 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE MARIA DA 

SILVA Vistos etc. Defiro o pedido feito no id. anterior para que seja 

juntado ao feito o mandado de citação. Às providências. Uma vez 

cumprido, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 (dez) dias. Em 

seguida, vote-me concluso. Intime-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002792-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIO DE SIQUEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002792-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: HERMINIO DE SIQUEIRA NETO Vistos etc. Considerando a 

inércia da parte Autora, determino sua intimação para que no prazo de 05 

(cinco) dias dê prosseguimento ao feito sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033894-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MARIA RIBEIRO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033894-77.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

EXECUTADO: CAMILA MARIA RIBEIRO SILVA Vistos etc. Certifique-se a 

regularidade das custas processuais e demais despesas do processo, 

bem como sua vinculação aos autos. No caso de não recolhimento, 

irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte autora para 

recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Verificada a regularidade das custas e 

despesas, CITE-SE a parte ré CAMILA MARIA RIBEIRO SILVA, na forma do 

art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 

todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no 

art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante 

do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao 

longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010951-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAINA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010951-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: DEJAINA PEREIRA Vistos etc. Tendo em vista que o sistema 

da INFOSEG é uma rede que reúne informações de segurança pública dos 

órgãos de fiscalização do Brasil, através do emprego da tecnologia da 

Informação e comunicação. A referida rede tem por objetivo a integração 

das informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização, como 

dados de inquéritos, processos, de armas de fogo, de veículos, de 

condutores e de mandados de prisão, o que não tem nada haver com o 

presente caso, e ainda ser da obrigação do Autor indicar o endereço do 

requerido para realização das intimações do requerido, razão pela qual 

indefiro o pedido do ID 24527930. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047105-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO RIBEIRO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047105-83.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ESMERALDO RIBEIRO FILHO Vistos etc. Nos termos do 

art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e 

ainda, reputando o contrato objeto da ação como título executivo, diante da 

não localização do Devedor ou do veículo sob garantida fiduciária, defiro o 

pedido do Credor para determinar que o presente feito seja processado 

como Execução. A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se 

seu processamento como processo executivo na capa dos autos e no 

Sistema Apolo. EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três 

(03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. O Exequente fica desde já intimado a promover o 

recolhimento da guia de diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015212-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NARDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 2 1 2 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RODRIGO 

NARDES DE OLIVEIRA Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de ID 

28679938 para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022027-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R DE SOUSA MACHADO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

19 de outubro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1022027-92.2016.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 31.676,07 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) Advogado do(a) REQUERENTE: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ( )

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020033-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REU)

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020033-29.2016.8.11.0041 AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REU: WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME, WILLYAN PHELIP 

GARCIA REIS Vistos. INDEFIRO o pedido da parte exequente de ID 

29329950 para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021293-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS (REU)

GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME (REU)

ALDO IVAN VITES GARCIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021293-44.2016.8.11.0041 AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REU: GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME, 

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS, ALDO IVAN VITES GARCIAS Vistos 

etc. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, 

nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da 

parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se 

edital contendoa síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015618-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))
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JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015618-66.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

EIRELI - EPP, WALDIR DIAS DE MOURA Vistos etc. Diante das tentativas 

frustradas de citação pessoal da parte Executada, nos termos dos artigos 

256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese 

da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos 

termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a 

diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a 

juntada da cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso 

temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL 

o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o 

Curador Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019034-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ROQUE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019034-76.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

VALDENIR ROQUE DE SOUZA Vistos etc. Defiro o pedido feito no id. 

28749842. Junte-se os extratos solicitados e após, manifeste-se a parte 

autora, voltando-me concluso em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032220-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

RB PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032220-98.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: RB 

PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBSON DA SILVA RODRIGUES 

Vistos etc. A diligência do Oficial de Justiça foi recolhida. Assim sendo, 

defiro o pedido feito no id. 29248595. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Int. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035824-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VILELA (EXECUTADO)

D'CARLOS REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035824-33.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: D'CARLOS REPRESENTACOES LTDA - ME, CARLOS 

ALBERTO VILELA Vistos etc. Intime-se a parte requerente para comprovar 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça no prazo de 10 (dez) dias. 

Comprovado o depósito, expeça-se mandado para citação conforme 

requerido no id. 30513026. Não comprovado, volte-me concluso para 

extinção. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020963-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

HERNANI ZANIN JUNIOR OAB - SP305323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020963-42.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES Vistos etc. Defiro o 

pedido de id. 30461985. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, volte-me 

concluso. Int. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023310-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUSCIANO LEITE DE LIMA (EXECUTADO)

ANA MARIA ROSA BARBOSA (EXECUTADO)

ANALICE DE LIMA COSTA (EXECUTADO)

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023310-53.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, ANALICE DE LIMA COSTA, ANA MARIA ROSA 

BARBOSA, MUSCIANO LEITE DE LIMA Vistos etc. Cite-se por edital, como 

requerido. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020426-51.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME (REQUERIDO)

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1020426-51.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO 

NORTE CPF: 26.529.420/0001-53, ANDRE DE ASSIS ROSA CPF: 

661.922.421-00 POLO PASSIVO: REQUERIDO: JOSE BARBOSA SIEBRA 

NETO ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 

5 dias. CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020096-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANY DE SOUSA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 12 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020124-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020124-22.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020048-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA LUZ PADILHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 23 

de março de 2020. Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018499-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))
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NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR VITOR DA CRUZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de 

março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018419-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SIGNORI (REU)

ANTONIO SIGNORI (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 23 

de março de 2020. Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017743-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para informar acerca da citação do 

Réu no cumprimento da Carta Precatória, bem como, caso a citação não 

tenha ocorrido, para que indique endereço para se proceder com a 

citação, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017165-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 23 

de março de 2020. Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016992-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 
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identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 23 

de março de 2020. Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016546-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ALMEIDA LOPES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 23 

de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016034-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (REU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (REU)

LAERCIO CALGARO (REU)

 

Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044884-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1044884-64.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLEIDE BASILISIA DE 

FIGUEIREDO REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO, 

devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignatória com Pedido de 

Tutela Antecipada, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificado e representado, pretendendo o que segue. Em 

síntese, o Requerente sustentou que celebrou com o Requerido Cédula de 

Crédito Bancário sob n.º 6431565527 com débito em conta-corrente, e, na 

oportunidade, informou que foram disponibilizados R$ 15.693,08 (quinze 

mil, seiscentos e noventa e três reais e oito centavos), a serem pagos em 

24 prestações mensais e sucessivas de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e 

oitenta reais). Argumentou que o contrato deve ser revisado para reduzir 

a taxa de juros a taxa média do mercado, excluir a sua capitalização 

diária/mensal, encargos moratórios, bem como a incidência da comissão 

de permanência e substituir a tabela price pelo método de Gauss. Diante 

do que expôs, requereu a título de antecipação de tutela que o Requerido, 

se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de 

efetivar registros de protestos e a consignação mensal do valor que 

entende devido conforme planilha de cálculo acostada junto na exordial, e 

por fim, pugnou pela gratuidade da justiça e reclamou a condenação do 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em 

decisão interlocutória ( ID 17337327), foi concedida a gratuidade da 

justiça, após, indeferida a tutela pleiteada e ordenada a citação para 

defesa no prazo legal. Citado, o Requerido, apresentou contestação (ID. 

20398427) arguindo a validade do pacto firmado entre as partes e a 

ausência de abusividade e onerosidade, devendo prevalecer à vontade 

das partes, e, assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. Instada a 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu a ordem (ID. 20829180), 

combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e reiterando os 

pedidos descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC. Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão 

colimada celeridade processual. A respeito do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça, nos ensina: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). 

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Da Declaração 

Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes 

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios Reclama o Autor da 

excessividade na cobrança de juros remuneratórios pelo Banco 

Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros 

estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até 

sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que 

não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, 
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do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média 

mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde 

constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao 

financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada 

quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso 

sub exame. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica a abusividade”. Rejeito a alegação de juros 

abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de 

Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado 

pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo 

com a Súmula 539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, 

reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” 

(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Assim, no contexto da 

jurisprudência nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de 

juros, desde que expressamente pactuada, sobretudo em razão da 

existência de uma relação consumerista. Por tal motivo improcede o 

pedido. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: Quanto à comissão de 

permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua 

legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro encargo 

moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula 30 STJ: “A 

comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.” 

Súmula 472 STJ: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor 

não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual”. Ressalte-se, por oportuno, que até o 

momento não há comprovação de cobrança ou pagamento de parcela 

contratual acrescida da referida comissão de permanência, o que vem a 

ser mais uma razão para a improcedência do pedido inicial quanto à sua 

exclusão. Quanto aos juros de mora, bem como a multa contratual de 2% 

estipulados na avença, se observa que se encontram dentro dos 

parâmetros legais, portanto, não há que falar em abusividade por parte da 

Instituição Financeira. A situação processual configurada nos autos não 

permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), 

assim como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação 

revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir 

sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste 

sentido: Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão 

de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidou a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão 

consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as 

matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na 

linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros 

remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, 

sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de 

permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. 

"Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros 

vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o 

credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. 

Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art.102, 

III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Da Tabela Price No caso dos 

autos não se há falar em afastar a aplicação de tabela price, pois sendo 

um sistema de amortização não caracteriza desconformidade contratual. 

Este é o entendimento: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. MATÉRIA 

DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC 

(RESP N. 1.124.552/RS, DJE DE 2/2/2015). CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

PROVA PERICIAL. ART. 6º DA LICC. PRINCÍPIOS ENCARTADOS NA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DE 

INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. A Corte Especial 

deste Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 

1.124.552/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do art. 

543-C, do CPC, consolidou o entendimento de que 'a análise acerca da 

legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, 

necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou 

incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é 

questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas 

Súmulas 5 e 7 do STJ'. (...) 3. A ausência de particularização do 

dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - 

teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante 

a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da súmula 

284/STF. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp nº 

715.853/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/8/2015, DJe 28/8/2015). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SFH. EXCLUSÃO DA TABELA 

PRICE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. - 

Embargos de declaração que alega omissão no julgado, que não obstante 

haver reconhecido a incidência de anatocismo na manutenção do 

contrato, não apreciou o pedido de exclusão da tabela price. Omissão 

caracterizada. - "A Tabela Price não implica, necessariamente, 

anatocismo, nem o expurgo do anatocismo implica expurgo da Tabela 

Price. (...) - O pedido de expurgo da Tabela Price não tem fundamento legal 

ou contratual. Dessarte cabe manter esse sistema de amortização em 

homenagem ao princípio da autonomia das vontades." (TRF-5ª R. - AC 

2003.81.00.006774-7 - 2ª T. - Rel. Des. Paulo Gadelha - DJe 15.01.2010 - 

p. 90) - Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes). 

Negritei Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo 

evidenciada qualquer irregularidade. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas 

pretensões iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os valores 

contratuais impugnados. CONDENO a Autora CLEIDE BASILISIA DE 

FIGUEIREDO ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente 

poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Decorrido 

o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014785-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CAMPOS PACHECO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 
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de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014881-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELTON ANTONIO MARCIANO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014918-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REU)

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (REU)

MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA (REU)

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (REU)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da parte requerida, 

dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015258-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR FELIX PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015258-68.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: VALTEMIR FELIX PEREIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e VALTEMIR FELIX PEREIRA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034109-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BENEVIDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034109-53.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

BENEVIDES DA COSTA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. Analisando a petição inicial verifico que o autor NEGA ter qualquer 

relação jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, 

deixa de ter por fundo uma relação contratual, passando a ser 

extracontratual, não tendo natureza tipicamente bancária, como exige o 

artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, 

por se tratar ação de natureza eminentemente civil, falece esta 

especializada de competência para processar e julgar o feito. Isto posto, 

declino da minha competência para uma das varas cíveis desta Comarca. 

Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída 

para uma vara cível genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018224-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018224-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME Vistos. O INFOJUD se 

constitui em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o 

Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 
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caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021117-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA AMORIM BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021117-60.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CACILDA AMORIM BEZERRA 

REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Analisando a petição inicial 

verifico que o autor NEGA ter qualquer relação jurídica com o banco 

apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo uma 

relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo natureza 

tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de natureza 

eminentemente civil, falece esta especializada de competência para 

processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência para 

uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o distribuidor, a 

fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível genérica, com as 

baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042357-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO BRUNO BRITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042357-08.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ITALO BRUNO BRITO DE 

ARRUDA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Analisando a 

petição inicial verifico que o autor NEGA ter qualquer relação jurídica com 

o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018861-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PATRICIA MUZI OAB - 805.997.371-15 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018861-52.2016.8.11.0041 AUTOR(A): PAULO ROBERTO GERALDES DE 

PAULA REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Trata-se a presente ação de Ação Ordinária com Pedido Liminar, ajuizada 

por PATRICIA MUZI DE PAULA, representando seu esposo PAULO 

ROBERTO GERALDES DE PAULA, em desfavor de BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A. Analisando a petição inicial verifico que a parte Autora 

NEGA ter qualquer relação jurídica com o banco apontado como réu. 

Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo uma relação contratual, 

passando a ser extracontratual, não tendo natureza tipicamente bancária, 

como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. 

Desta forma, por se tratar ação de natureza eminentemente civil, falece 

esta especializada de competência para processar e julgar o feito. Isto 

posto, declino da minha competência para uma das varas cíveis desta 

Comarca. Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de que a ação seja 

redistribuída para uma vara cível genérica, com as baixas devidas. Int. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015015-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILLA BORGES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015015-22.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LEILLA BORGES DE LACERDA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais ajuizada por LEILA BORGES DE LACERDA em face de 

BANCO PAN S/A. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

inobstante a remessa do feito para esta Unidade Judiciária, esta ação 

exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, pois 

trata-se de ação de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de 

natureza tipicamente bancária. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da 

competência dessas unidades as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Sobre a questão, colaciono 

julgado do TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE 

BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA 

MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, 

I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por 

dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 313 de 877



competência para o processamento é da Vara Cível.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no 

DJE 18/09/2018). Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos 

de relação bancária, mas sim matéria de natureza eminentemente cível. 

Dessa forma, DECLINO a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais de Cuiabá, com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055653-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE MELLO MONTEIRO ROTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA DA SILVA OAB - MT2863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1055653-97.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCA 

DE MELLO MONTEIRO ROTO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Trata-se a presente ação de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por FRANCISCA DE MELLO MONTEIRO ROTO, em desfavor de BANCO 

BRADESCARD S/A. Analisando a petição inicial verifico que a parte Autora 

NEGA ter qualquer relação jurídica com o banco apontado como réu. 

Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo uma relação contratual, 

passando a ser extracontratual, não tendo natureza tipicamente bancária, 

como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. 

Desta forma, por se tratar ação de natureza eminentemente civil, falece 

esta especializada de competência para processar e julgar o feito. Isto 

posto, declino da minha competência para uma das varas cíveis desta 

Comarca. Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de que a ação seja 

redistribuída para uma vara cível genérica, com as baixas devidas. Int. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002008-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA AUXILIADORA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002008-60.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JANAINA AUXILIADORA 

SAMPAIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se a 

presente ação de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade 

Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais e Pedido de 

Tutela Antecipada, ajuizada por JANAIA AUXILIADORA SAMPAIO, em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Analisando a petição inicial verifico 

que a parte Autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o banco 

apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo uma 

relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo natureza 

tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, do 

Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de natureza 

eminentemente civil, falece esta especializada de competência para 

processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência para 

uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o distribuidor, a 

fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível genérica, com as 

baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021276-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021276-08.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: IVAN SILVA DO NASCIMENTO Vistos. INDEFIRO o pedido da 

parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012498-15.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos. Em recentes decisões prolatadas no 

Recurso Especial n.º 1.644.767/RS e Recurso Especial 1.440.529, o 

Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade das matérias 

envolvendo controvérsia acerca das seguintes questões: 1 - A 

possibilidade de se determinar à instituição financeira a exibição incidental 

de contrato bancário no curso de demanda revisional; 2 - As 

consequências da recusa de exibição no que tange à capitalização e à 

taxa de juros remuneratórios; 3 - A necessidade de prova de erro no 

pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição simples do 

indébito; 4 - A possibilidade de compensação do crédito decorrente da 

procedência da revisional com o débito decorrente do contrato. Por essa 

razão, tratando-se de processo que dispensa a fase instrutória e diante 

dos requisitos autorizadores do julgamento in limine, nos termos do art. 

332, caput, do CPC/2015 determino o seu sobrestamento até manifestação 

definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, quando deverá 

então a parte Autora manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 25 de abril de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1057975-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057975-90.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SIMONE RODRIGUES DA SILVA 
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NUNES REU: BANCO GMAC S.A. Vistos etc. Analisando detidamente os 

autos verifico que a autora firmou com o réu o financiamento de um 

veículo com valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujas 

prestações são superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), valores que 

comprovam não ser ela necessitada da assistência judiciária gratuita, eis 

que totalmente incompatíveis com o benefício. Desta forma, revogo o 

deferimento da assistência judiciária gratuita inicialmente concedida, e 

concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento 

das custas processuais e demais taxas, comprovando sua vinculação ao 

processo, sob pena de indeferimento da inicial. Ultrapassado o prazo, com 

ou sem a comprovação do recolhimento, volte-me concluso. Int. Cuiabá, 23 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044884-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1044884-64.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLEIDE BASILISIA DE 

FIGUEIREDO REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO, 

devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignatória com Pedido de 

Tutela Antecipada, em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificado e representado, pretendendo o que segue. Em 

síntese, o Requerente sustentou que celebrou com o Requerido Cédula de 

Crédito Bancário sob n.º 6431565527 com débito em conta-corrente, e, na 

oportunidade, informou que foram disponibilizados R$ 15.693,08 (quinze 

mil, seiscentos e noventa e três reais e oito centavos), a serem pagos em 

24 prestações mensais e sucessivas de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e 

oitenta reais). Argumentou que o contrato deve ser revisado para reduzir 

a taxa de juros a taxa média do mercado, excluir a sua capitalização 

diária/mensal, encargos moratórios, bem como a incidência da comissão 

de permanência e substituir a tabela price pelo método de Gauss. Diante 

do que expôs, requereu a título de antecipação de tutela que o Requerido, 

se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de 

efetivar registros de protestos e a consignação mensal do valor que 

entende devido conforme planilha de cálculo acostada junto na exordial, e 

por fim, pugnou pela gratuidade da justiça e reclamou a condenação do 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em 

decisão interlocutória ( ID 17337327), foi concedida a gratuidade da 

justiça, após, indeferida a tutela pleiteada e ordenada a citação para 

defesa no prazo legal. Citado, o Requerido, apresentou contestação (ID. 

20398427) arguindo a validade do pacto firmado entre as partes e a 

ausência de abusividade e onerosidade, devendo prevalecer à vontade 

das partes, e, assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. Instada a 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu a ordem (ID. 20829180), 

combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e reiterando os 

pedidos descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC. Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, que a causa 

tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão 

colimada celeridade processual. A respeito do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça, nos ensina: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). 

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 

297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a 

procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente 

a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade 

passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do ônus da 

prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da 

questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Da Declaração 

Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes 

Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal 

de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas”. Improcede o pedido de expurgo das 

cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora 

especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados 

e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios Reclama o Autor da 

excessividade na cobrança de juros remuneratórios pelo Banco 

Requerido, mas as cláusulas contratuais referentes às taxas de juros 

estão em perfeita consonância com os julgados reiterados e até 

sumulados pelo STJ. No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que 

não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros 

remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes 

do Sistema Financeiro Nacional, orientação consolidada pela Súmula 596, 

do STF. Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o 

patamar de 12% ao ano, nem deve ser aplicada a exceção da taxa média 

mensal apurada pelo BACEN quando se está diante do Contrato onde 

constam com clareza meridiana as taxas de juros aplicadas ao 

financiamento bancário, eis que essa solução somente deve ser adotada 

quando não se pode ter acesso ao Contrato original, o que não é o caso 

sub exame. Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o 

seguinte teor: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica a abusividade”. Rejeito a alegação de juros 

abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do Superior Tribunal de 

Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado 

pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 541, segundo a qual “A 

previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Já de acordo 

com a Súmula 539, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, 

reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” 

(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Assim, no contexto da 

jurisprudência nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de 

juros, desde que expressamente pactuada, sobretudo em razão da 

existência de uma relação consumerista. Por tal motivo improcede o 

pedido. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: Quanto à comissão de 

permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua 

legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro encargo 

moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula 30 STJ: “A 

comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.” 

Súmula 472 STJ: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor 

não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual”. Ressalte-se, por oportuno, que até o 

momento não há comprovação de cobrança ou pagamento de parcela 

contratual acrescida da referida comissão de permanência, o que vem a 

ser mais uma razão para a improcedência do pedido inicial quanto à sua 

exclusão. Quanto aos juros de mora, bem como a multa contratual de 2% 

estipulados na avença, se observa que se encontram dentro dos 

parâmetros legais, portanto, não há que falar em abusividade por parte da 

Instituição Financeira. A situação processual configurada nos autos não 

permite reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), 

assim como não descaracteriza a mora o simples ajuizamento de ação 

revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir 
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sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Neste 

sentido: Súmula nº 380 do STJ. A simples propositura da ação de revisão 

de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidou a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. Opera-se a preclusão 

consumativa quando os executados não suscitam oportunamente as 

matérias que deveriam ser alegadas nos embargos à execução. 3. Na 

linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros 

remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, 

sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de 

permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. 

"Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros 

vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o 

credor passar a quitação por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). 5. 

Não cabe ao STJ o exame de suposta ofensa a dispositivos 

constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art.102, 

III, da CF). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Da Tabela Price No caso dos 

autos não se há falar em afastar a aplicação de tabela price, pois sendo 

um sistema de amortização não caracteriza desconformidade contratual. 

Este é o entendimento: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. MATÉRIA 

DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC 

(RESP N. 1.124.552/RS, DJE DE 2/2/2015). CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

PROVA PERICIAL. ART. 6º DA LICC. PRINCÍPIOS ENCARTADOS NA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DE 

INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. A Corte Especial 

deste Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 

1.124.552/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do art. 

543-C, do CPC, consolidou o entendimento de que 'a análise acerca da 

legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, 

necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou 

incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é 

questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas 

Súmulas 5 e 7 do STJ'. (...) 3. A ausência de particularização do 

dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - 

teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante 

a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da súmula 

284/STF. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp nº 

715.853/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/8/2015, DJe 28/8/2015). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SFH. EXCLUSÃO DA TABELA 

PRICE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. - 

Embargos de declaração que alega omissão no julgado, que não obstante 

haver reconhecido a incidência de anatocismo na manutenção do 

contrato, não apreciou o pedido de exclusão da tabela price. Omissão 

caracterizada. - "A Tabela Price não implica, necessariamente, 

anatocismo, nem o expurgo do anatocismo implica expurgo da Tabela 

Price. (...) - O pedido de expurgo da Tabela Price não tem fundamento legal 

ou contratual. Dessarte cabe manter esse sistema de amortização em 

homenagem ao princípio da autonomia das vontades." (TRF-5ª R. - AC 

2003.81.00.006774-7 - 2ª T. - Rel. Des. Paulo Gadelha - DJe 15.01.2010 - 

p. 90) - Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes). 

Negritei Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo 

evidenciada qualquer irregularidade. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas 

pretensões iniciais do Autor, reputando regulares e razoáveis os valores 

contratuais impugnados. CONDENO a Autora CLEIDE BASILISIA DE 

FIGUEIREDO ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente 

poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Decorrido 

o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010784-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010784-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LOIRDES BENEDITA DE 

MORAES E SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. A parte autora 

LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA foi intimada para manifestar nos 

autos, comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante 

do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

21 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023287-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH APARECIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1023287-05.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARGARETH 

APARECIDA DO NASCIMENTO REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

MARGARETH APARECIDA DO NASCIMENTO, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação para Declarar Nulidade Contratual 

c/c Repetição de Indébito e Danos Morais contra Banco BMG S/A. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, 

em suma, que trabalha na prefeitura municipal de Cuiabá e lhe foi ofertado 

empréstimo consignado no valor de R$ 1.413,00 (mil quatrocentos e treze 

reais) e nunca lhe foi ofertado cópia do negócio jurídico. Ao entrar em 

contato com o requerido foi informado que havia adquirido cartão de 

crédito. Afirmou que o a operação realizada entre as partes era de 

empréstimo consignado e não cartão de crédito, apesar de estar sendo 

cobrado pelo serviço. Asseverou que já pagou 90 (noventa) parcelas no 

valor de R$ 86,22 (oitenta e seis reais e vinte e dois centavos) e por essa 

razão o contrato encontra-se quitado. No mérito, elucidou sobre a prática 

abusiva e que a conduta já foi objeto da Ação Civil Pública. Discorreu não 

recebeu o contrato firmado e a falta de informação ao Consumidor. 

Postulou pela conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo 

consignado. Pleiteou a concessão da condenação em indenização por 

danos morais por ter vendido um produto diferente do que o ofertado. 
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Requereu, ainda, a concessão da tutela antecipada para o requerido se 

abstenha de efetuar desconto a título de cartão de crédito. Por fim, rogou 

pela procedência da ação. Os benefícios da justiça gratuita foram 

deferidos conforme ID 20552210. Por sua vez, a tutela de urgência foi 

indeferida (Id 22472824). Em resposta de ID. 24761070, o requerido 

apresentou contestação, fez uma síntese da demanda. No mérito, 

informou que as partes celebraram a contratação de Cartão BMG Card nº 

23709248 no qual a autora apresentou seus documentos pessoais para a 

contratação. Elucidou que o autor utilizava o cartão de crédito e, inclusive 

realizou saques no valor de R$ 1.423,00 e R$ 249,00 disponibilizados na 

forma de transferência bancária. Impugnou o pleito de indenização por 

danos morais visto que não configurado os requisitos para a 

responsabilidade civilbem como refutou a repetição do indébito em dobro. 

Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 25799026 ratificando a tese inicial 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação 

para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais contra Banco BMG S/A no qual a autora pretende a concessão da 

tutela de urgência para suspensão dos descontos no salário da 

requerente; que o requerido se abstenha de inserir a dívida no cadastro 

de proteção ao crédito; exibição do contrato; declaração de nulidade do 

cartão de crédito e conversão em empréstimo consignado; compensação 

dos valores pagos; repetição do indébito; inversão do ônus da prova Por 

seu turno, o requerido informou sobre a legalidade da contratação do 

cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou 

impossibilidade da autora produzir provas para comprovação de suas 

alegações, até porque, a matéria é de direito e documental, não 

necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados nos autos. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID 24761088 trata-se de contrato de cartão de crédito com 

autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como 

podemos verificar nas faturas acostadas aos autos nos ID. 24761089 E 

24761491 especificadamente nos meses de janeiro e dezembro de 2012 o 

autor utilizou o cartão para a realização de compras e saques em dinheiro. 

A autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço 

disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe 

elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos 

termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de 

crédito para realizar saques a autora deverá realizar o pagamento da 

fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 

Podemos perceber que no contrato firmado entre as partes foi preenchido 

no campo Produto a opção cartão de crédito e não a opção empréstimo 

consignado. Destarte, não há como realizar a conversão do contrato de 

cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como 

pretendido na inicial. Assim, improcedente o pleito. Do mesmo modo, 

conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa 

e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo 

consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do 

art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido 

não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Não há 

que falar em repetição de indébito, visto que não configurado valores 

pagos indevidamente. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo IMPROCEDENTE a presente Ação de Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c 

Pedido Liminar, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código 

de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em todos os 

seus termos. CONDENO a Autora MARGARETH APARECIDA DO 

NASCIMENTO ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a 

exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente 

poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito 

em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de 

hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021341-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021341-95.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO FERREIRA 

FILHO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. JOÃO 

FERREIRA FILHO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a 

presente Ação para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito 

e Danos Morais contra Banco BANCO OLÉ CONSIGNADO. Preliminarmente 

requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que é 

servidor público estadual e lhe foi ofertado empréstimo consignado no 

valor de R$ 5.823,76 (cinco mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e 

seis centavos), sendo que a parte aceito pela parte Autora acreditando 

estar firmando um contrato de mútuo com o banco, quando na verdade a 

relação jurídica firmada era de cartão de crédito. Afirmou que nunca 

recebeu o sobredito cartão de crédito. Asseverou que vem sendo 

efetuados descontos em sua conta corrente desde o ano de 

2011,somando 94 (noventa e quatro) parcelas e por essa razão o 

contrato encontra-se quitado. Discorrete sobre falta de informação ao 

Consumidor. Por fim, postulou pela conversão de cartão de crédito 

consignado para empréstimo consignado. Pleiteou a concessão da 

condenação em indenização por danos morais por ter vendido um produto 

diferente do que o ofertado. Requereu, ainda, a concessão da tutela 

antecipada para o requerido se abstenha de efetuar desconto a título de 

cartão de crédito. Por fim, rogou pela procedência da ação. Os benefícios 

da justiça gratuita foram deferidos. Todavia a tutela de urgência foi 

indeferida (ID 22376714). Em resposta de ID 24966439, o requerido 

apresentou contestação, fez uma síntese da demanda. No mérito, 

informou que as partes celebraram a contratação de Cartão Bonsucesso 

Visa nº 08201321018, no qual o autor apresentou seus documentos 

pessoais para a contratação. Elucidou que o autor utilizava o cartão de 

crédito e, inclusive realizou saque no valor de R$ 5.810,76 disponibilizados 

na forma de transferência bancária. Impugnou o pleito de indenização por 

danos morais visto que não configurado os requisitos para a 

responsabilidade civil bem como refutou a repetição do indébito em dobro. 

Ao final, pugnou pela improcedência da ação. A autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 25966101 ratificando a tese inicial 

rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação 

para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos 

Morais contra Banco Olé Consignado no qual o autor pretende a 

concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos no 

salário do requerente; que o requerido se abstenha de inserir a dívida no 

cadastro de proteção ao crédito; declaração de nulidade do cartão de 

crédito e conversão em empréstimo, com a fixação de taxa de juros de 1% 

ao mês ou, alternativamente, de taxa média de mercado; repetição do 

indébito; inversão do ônus da prova e condenação por dano moral. Por 

seu turno, o requerido informou sobre a legalidade da contratação do 
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cartão de crédito e rebateu todas as teses da inicial. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, posto que não há dificuldade ou 

impossibilidade da autora produzir provas para comprovação de suas 

alegações, até porque, a matéria é de direito e documental, não 

necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados nos autos. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID 20202911 e 24966745 trata-se de contrato de cartão de 

crédito com autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse 

sentido, como podemos verificar nas faturas acostadas aos autos no ID. 

24966748 e no TED de ID 56449528 que o autor utilizou o cartão para a 

realização de saque em dinheiro. O autor contratou o serviço de cartão de 

crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte requerida. Ademais, 

a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a 

referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que 

utiliza o cartão de crédito para realizar saques a parte autora deverá 

realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os 

encargos moratórios. Podemos perceber que no contrato firmado entre as 

partes foi preenchido o campo cartão Bonsucesso Visa e não a opção 

empréstimo consignado. Destarte, não há como realizar a conversão do 

contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado 

como pretendido na inicial. Assim, improcedente o pleito. Do mesmo modo, 

conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa 

e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo 

consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do 

art. 14 do CDC. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido 

não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Não há 

que falar em repetição de indébito, visto que não configurado valores 

pagos indevidamente. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo IMPROCEDENTE a presente Ação de Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c 

Pedido Liminar, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código 

de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em todos os 

seus termos. CONDENO a parte Autora JOÃO FERREIRA FILHO ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas 

sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se 

em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor 

provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos 

do art. 98, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021753-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA IUNES QUITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS60702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021753-26.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SALMA IUNES QUITO 

REU: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

SALMA IUNES QUITO devidamente qualificada na inicial, ajuizou a presente 

Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento c/c Tutela Antecipada c/c 

Danos Morais, em face de PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificado, 

pretendendo o que segue. Narra a parte Autora que possui junto ao Banco 

Requerido um contrato de empréstimo no vaor de R$ 1.160 (um mil cento e 

sessenta reais) firmado em 19/01/2019, a ser pago em 10 (dez) parcelas 

de R$ 351,98 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e oito 

centavos). Aduziu sobre a abusividade da taxa de juros acima da taxa 

média praticada no mercado e a possibilidade da revisão do contrato neste 

sentido para fixar os juros em 8,71% ao mês, reduzindo o valor da parcela 

para o patamar de 174,20 (cento e setenta e quatro reais e vinte 

centavos) até a quitação da obrigação. Por estas razões, pleiteia a 

concessão de liminar para consignar em juízo o valor incontroverso das 

parcelas acima mencionado e o deferimento da benesse da justiça 

gratuita. No mérito, requereu a procedência dos pedidos iniciais para 

reconhecer a abusividade dos juros aplicados e a condenação da 

instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de dano moral. Com a inicial vieram os documentos inerentes ao feito. Em 

decisões interlocutórias foi deferida a benesse da gratuidade da justiça (ID 

20279969), após, fora indeferida a tutela de urgência pleiteada e ordenada 

a citação para defesa no prazo legal (ID 22635200). Foi apresentada 

contestação no ID 25070949 pelo requerido, no qual fez uma síntese dos 

fatos. Pugnou pela validade da cédula de crédito bancário e a 

impossibilidade de revisão da contratação celebrada pela inexistência de 

onerosidade excessiva. A parte requerente apresentou impugnação à 

contestação no ID 28841808, ratificando os pedidos iniciais. Em síntese é 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo artigos 355, I e II, do CPC, posto que desnecessária a 

produção de provas. “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). O julgamento imediato da lide tem 

cabimento e é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, justificando, 

portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). Da Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. Da Inversão 

do Ônus da Prova Destaca-se que o ônus imposto ao Réu de provar a 

ocorrência de fato positivo que extinga, impeça ou altere o direito da 

Empresa Autora decorre da chamada distribuição dinâmica, e lógica, do 

ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado 

fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo. 

Logo, se a Empresa Autora da demanda vem a juízo vindicar a revisão do 

contrato, àquele que alega a inexistência de onerosidade e abusividade 

passa a incumbir o dever de comprovar o fato positivo, isto é, a regular 

incidência dos encargos. Portanto, esse ônus do Réu em provar o fato 

positivo capaz de desconstituir as alegações do autor pode ser fruto tanto 

da inversão prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC quanto de uma 

incumbência lógica que nasce com a angularização do processo, em 
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decorrência da própria norma do inciso II do artigo 373 do CPC, a partir do 

momento em que o demandante afirma a existência de onerosidade e 

abusividade de contratos pactuados entre as partes litigantes. Dos Juros 

Remuneratórios Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, 

ficou consolidado o entendimento de que os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são 

abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas serão 

consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa 

média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. 

nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Nessa senda, 

verifica-se que procedem aos argumentos da inicial em pretender a 

redução dos juros remuneratórios, pois o percentual ali fixado está fora de 

valor de mercado, ou seja, no negócio jurídico firmado conforme ID 

25070970 a taxa de juros nominal é de 17,59% ao mês e 599,14% anual, 

ficando evidenciado o abuso dos juros o remuneratórios. Mesmo 

considerando que os contratos firmados fazem Lei entre as partes e 

devem, obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve prevalecer que fora 

avençado. Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, 

se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser 

reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser 

limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Ora, não se pode achar 

dentro da normalidade as taxas de 17,59% ao mês e 599,14% ao ano. No 

caso deverá incidir a taxa de juros informado pelo próprio autor em sua 

exordial, qual seja, 8,17% ao mês, como posto na inicial, que mais amolda 

a situação financeira do país. Do Dano Moral Quanto ao dano moral por 

constrangimento e desgaste emocional em que supostamente a Empresa 

Requerente suportou e que em tese geraria o dano moral indenizável, não 

vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não restou configurado 

a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da 

Autora, requisitos para concessão da indenização moral. Sem dúvida, 

entre as várias categorias de bens, a dos personalíssimos é fundamental, 

lembrando-se que a honra vem sendo um bem jurídico de maior apreciação 

da personalidade humana, porque representa o seu campo moral e social, 

ou seja, além do respeito à integridade física da pessoa, deve haver 

respeito a sua integridade moral. Wilson Melo da Silva conceitua o dano 

moral como sendo as: "Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa 

natural de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao material, o 

conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico" (in O 

Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 

1983). Diante deste amparo jurídico, acerca da indenização por danos 

morais, necessária a existência de prática de ato ilícito e para tanto 

imprescindível a demonstração de ação ou omissão do agente, existência 

de dano e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do 

agente. Então, pelas razões declinadas, conclui-se que apesar do perigo 

de lesão, o dano moral não se efetivou perante a inexistência de prejuízo à 

imagem da Autora. Ademais, meros dissabores rotineiros, que podem 

gerar desconforto ou decepção, não devem ser tidos como fatos 

geradores de dano moral, que pressupõe um prejuízo causado à honra ou 

à imagem da pessoa. A respeito: "Só deve ser reputado como dano moral 

a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. 

(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: 

Malheiros, 2004, p. 98). Nesse sentido: "Mero aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral". 

Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge Scartezzini , DJ de 

11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em decorrência de uma 

conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em 

qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, 

humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, 

uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, 

sem qualquer repercussão no mundo exterior". (REsp n. 628854/ES, rel. 

Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O constrangimento ou a 

dor que justificam a indenização dos danos morais não precisam ser 

provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é a ocorrência do 

fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, pois não se 

deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude espiritual que 

autoriza a indenização em referência. Neste compasso, e pelas razões 

declinadas, não há que falar em dano moral indenizável. Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos 

da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas para que seja 

aplicada a taxa de juros média do mercado, divulgada pelo BACEN a época 

da contratação, reputando regulares e razoáveis os demais encargos 

contratuais impugnados. Considerando que a autora decaiu da parte 

mínima, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento do 

valor da causa), atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices 

ditados pela E. CGJ/MT. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058166-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDISNEI DA CUNHA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058166-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: WALDISNEI DA CUNHA AMORIM Vistos. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO DO BRASIL S.A., em face de 

WALDISNEI DA CUNHA AMORIM, em que as partes informam composição 

amigável consoante termo de acordo. Portanto, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do CPC, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos o a 

transação celebrada entre as partes (ID. 27739990), através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Em 

consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma postulada 

pelas partes, nos termos do artigo 313, II, do CPC, e mantenha-se o feito 

no arquivo provisório, excluindo-o do relatório de estatística mensal 

conforme preconiza a CNGCGJ. Decorrido o prazo da suspensão, deverá 

o Autor dar prosseguimento no feito ou postular sua extinção pelo 

cumprimento da obrigação, em 05 (cinco) dias, sob pena de presunção da 

quitação da obrigação e consequente extinção do feito. Custas e 

honorários na forma do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040674-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BARBOSA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1040674-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: LUCIANO BARBOSA DA SILVEIRA Vistos etc. ITAU 

UNIBANCO S.A. ingressou com ação de busca e apreensão contra 
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LUCIANO BARBOSA DA SILVEIRA, sustentando, em apertada síntese, que 

firmou contrato de financiamento com o demandado referente a aquisição 

de bem móvel, entretanto a parte Requerido deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado ( ID 23989358). A liminar de busca e 

apreensão foi deferida (ID 24000374). O veículo foi apreendido e a 

demandada foi citada. Citada, a demandado não apresentou contestação 

(ID 26419301). Após decurso do prazo, a parte Requerida manifestou pela 

consolidação da posse do veículo em favor da parte Autora (ID 

29038455). É o relatório. Decido. O pedido se acha devidamente instruído 

e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, impondo-se a procedência da ação bem como 

possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos 

moldes do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Em análise dos 

autos, constato que o demandante comprovou que firmou com o 

demandado contrato de empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a 

isso, o demandante também comprovou que o demandado não pagou o 

débito, o que autoriza a procedência do pedido inicial. Posto isso, sem 

maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com o fim de: - Consolidar a posse e propriedade 

plena do veículo em favor do demandante, com fundamento no § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo Autor do bem 

objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. - Extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o demandado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. C. Cuiabá, 20 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022027-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R DE SOUSA MACHADO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1022027-92.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: R DE SOUSA MACHADO - ME Vistos etc. A parte Autora 

deixou de atender a determinação para promover o regular andamento 

processual do feito quando intimada,conforme certidão acostada no ID 

29617367. É o relatório. Decido. A falta de interesse da parte Autora é 

notória. Diligenciou-se com êxito sua intimação, mas não houve o 

atendimento da conclamação a promover o andamento do processo, 

mesmo constando expressamente, a advertência de que seu silêncio 

poderia culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, 

anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto opresente 

processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, § 

1º, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas 

processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038820-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 10 LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1038820-72.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: POSTO 10 LIMITADA Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança, 

intentada por BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira de direito 

privado, em desfavor de POSTO 10 LIMITADA, ambas as partes 

devidamente identificadas e qualificadas nos autos. Alega o Autor que é 

credor do Requerido pelo valor devidamente atualizado de R$ 122.833,18 

(cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta e três reais e dezoito 

centavos), oriundo de Termo de adesão ao Regulamento do Cartão BNDS 

nº 27953453, a ser acrescido dos encargos evençados par a hipótese de 

inadimplência até a data do efetivo pagamento. Aduz ainda, que o fato de 

a empresa Requerida encontra-se em regime de recuperação judicial não 

obsta o ingresso da ação de cobrança, pois trata-se de demanda de 

quantia ilíquida. Por fim, pleiteia o recebimento dos valores relativos ao 

descrito na exordial, acrescidos de juros e correção monetária, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Juntou 

documentos inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (ID. 11302534), 

foi ordenada a citação da parte Requerida para apresentar defesa no 

prazo legal. Devidamente citado o Requerido (ID.17022359), deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para defesa, conforme relato em 

certidão (ID. 118735816), presumindo como verdadeiros os fatos narrados 

na exordial, nos termos do artigo 344, do CPC. Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

dos incisos I e II, do art. 355, do CPC, pois as questões trazidas à baila se 

resumem, em geral, a matéria de direito. No mais, a prova documental já é 

suficiente para o desiderato do feito, razão por que tenho como 

desnecessária maior dilação probatória ou testemunhal, admitindo pronta 

solução. Com efeito, o cotejo dos autos revela que o Requerido 

regularmente citado, não apresentou defesa contestatória, mesmo 

devidamente advertido das penalidades, incorrendo em revelia de modo a 

ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na 

petição inicial, a rigor do artigo 344, do CPC. Segundo leciona Humberto 

Theodoro Júnior a respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se 

desnecessária, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o pedido de 

modo a permitir o julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde 

logo, a audiência de instrução e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de 

Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, p. 367). No particular, 

confira-se a jurisprudência: “A falta de contestação faz presumir 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de direito 

disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o disposto no 

art. 319, do CPC” (STJ, 3ª, turma, RESP 8.392-MT, REL. MIN. EDUARDO 

RIBEIRO). “Salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”, como 

esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as 

provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cod. de 

Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 

293/244). “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). (negritei) Sopesadas as postulações do 

Autor, não se tem por desnecessária a instrução processual, entretanto o 

Réu mesmo devidamente citado quedou silente, devendo o feito ser 

apreciado consoante às provas pré-constituídas constante nos autos, 

retratada na documentação que instruiu a inicial e somada à conduta 

indiferente do Requerido. Processualmente, realizou o Autor o que lhe 

competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do Réu, 

esta advertido das consequências da falta de defesa, assumiu os riscos e 

nada arguiu em sua defesa, referendando com isso, nos moldes da lei 

processual, a veracidade dos fatos contra si articulados. No caso 

vertente, os efeitos da revelia, aliados aos documentos apresentados na 

peça de ingresso, fazem presumir como verdadeiros os fatos alegados na 

exordial. A dívida está perfeitamente comprovada, com “quantum” 

delimitado e insuscetível de qualquer objeção, até porque o Réu não 

contestou o pedido, onde poderia a luz do artigo 373, II, do CPC, se 

defender e fazer prova com o intuito de desconstituir a pretensão do 

Autor. Nesta trilha, a existência e origem do débito estão perfeitamente 
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comprovadas (ID.11264205), onde o Requerido instado a manifestar não 

fez objeção quanto ao débito, permanecendo silente. O Autor comprovou 

documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem 

indubitável origem válida e lícita, mas também a certeza do “quantum” 

financeiro devido, e bem assim com a mesma qualidade jurídica, a 

exigibilidade do crédito, devendo o Requerido, portanto, satisfazer o débito 

que não fez questão de contestar. Nesta toada, a pretensão do Autor, 

portanto, está firmemente amparada pelas normas e princípios da 

legislação civil e comercial de regência da matéria, sendo de rigor a 

procedência do pedido. Saliento apenas a título argumentativo que não é o 

caso de suspender a presente ação em razão da recuperação judicial da 

ré. Trata-se de processo em fase de conhecimento, cujo crédito ainda não 

foi definitivamente constituído ou liquidado. Assim, à luz do art. 6º da Lei nº 

11.101/05, nada obsta o julgamento da ação. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO 

MORAL. I. Suspensão do processo, por conta da Recuperação Judicial da 

empresa demandada. Não possui aplicação no presente momento 

processual, isso porque a ação ainda está em fase de conhecimento, de 

modo que carece de liquidez e ainda não está apta a produzir efeitos na 

esfera patrimonial da ré. [...]” (Apelação Cível Nº 70076974997, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque 

Menine, Julgado em 26/04/2018). Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, acolho as razões e fundamentos contidos na peça inicial para 

JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, e por 

consequência, CONDENAR o Requerido POSTO 10 LIMITADA ao 

pagamento do valor de R$ 122.833,18 (cento e vinte e dois mil oitocentos e 

trinta e três reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC 

e juros contratuais de 1% ao mês, sem capitalização, a partir dos 

vencimentos dos débitos, e em consequência resolvo o mérito da 

demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC. CONDENO ainda, o 

Requerido POSTO 10 LIMITADA ao pagamento das custas processuais, e 

honorários advocatícios, que fixo em valor correspondente a 10% (dez 

por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

incisos I a IV, do CPC. Tendo em vista que a sentença foi proferida de 

forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi do artigo 798, inciso I, “b” do CPC (referendado pelo 

artigo 523, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021067-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABNER SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021067-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: ABNER SILVA DOS SANTOS Vistos etc. A parte Autora 

deixou de atender a determinação para promover o regular andamento 

processual do feito, quando intimada. Promovida intimação pessoal por 

carta, cujo “AR” foi juntado ao ID 19768395, para que promovesse o 

andamento do processo, inclusive com a advertência da potencial 

extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte. É o relatório. Decido. A 

falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando 

a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela 

parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029790-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE AMORIM MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1029790-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: FABIO HENRIQUE AMORIM MORAES Vistos, etc. ITAU 

UNIBANCO S.A. ingressou com ação de busca e apreensão contra FABIO 

HENRIQUE AMORIM MORAES, sustentando, em apertada síntese, que 

firmou contrato de financiamento com o demandado referente a aquisição 

de bem móvel, entretanto a parte Requerida deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado (ID 100041141). A liminar de busca e 

apreensão foi deferida (ID 10053760). O veículo foi apreendido (ID 

25382289) e o demandado foi citado. Citado, o demandado não 

apresentou contestação (ID 28374486). É o relatório. Decido. O pedido se 

acha devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada 

a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência 

da ação bem como possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos, constato que o demandante 

comprovou que firmou com o demandado contrato de empréstimo com 

alienação fiduciária. Aliado a isso, o demandante também comprovou que 

o demandado não pagou o débito, o que autoriza a procedência do pedido 

inicial. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com o fim de: - Consolidar a posse 

e propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento 

no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo 

Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. - Extinguir o processo, com resolução de mérito, 

o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa 

nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. 

C. Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028048-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELIO BUENO BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1028048-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIAO CELIO 

BUENO BRANDAO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. SEBASTIÃO CÉLIO 

BUENO BRANDÃO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a 

presente Ação para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito 

e Danos Morais contra Banco BMG S/A. Preliminarmente requereu a 

concessão da gratuidade da justiça. Alegou, em suma, que trabalha na 

prefeitura municipal de Cuiabá e lhe foi ofertado empréstimo consignado 

no valor de R$ 752,40 (setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta 

centavos) e nunca lhe foi ofertado cópia do negócio jurídico. Ao entrar em 

contato com o requerido foi informado que havia adquirido cartão de 
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crédito. Afirmou que a operação realizada entre as partes era de 

empréstimo consignado e não cartão de crédito, apesar de estar sendo 

cobrado pelo serviço. Asseverou que já pagou 81 parcelas no valor de R$ 

57,18 (cinquenta e sete reais e dezoito centavos), que somam o valor de 

R$ 4.631,58 (quatro mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e oito 

centavos) e por essa razão o contrato encontra-se quitado. No mérito, 

elucidou sobre a prática abusiva e que a conduta já foi objeto da Ação 

Civil Pública. Discorreu não recebeu o contrato firmado e a falta de 

informação ao Consumidor. Postulou pela conversão de cartão de crédito 

consignado para empréstimo consignado. Pleiteou a concessão da 

condenação em indenização por danos morais por ter vendido um produto 

diferente do que o ofertado. Requereu, ainda, a concessão da tutela 

antecipada para o requerido se abstenha de efetuar desconto a título de 

cartão de crédito. Por fim, rogou pela procedência da ação. Os benefícios 

da justiça gratuita foram deferidos conforme ID 1487814. Por sua vez, a 

tutela de urgência foi indeferida (ID 16601038). Em resposta de ID 

21346342, o Requerido apresentou contestação, fez uma síntese da 

demanda. No mérito, informou que as partes celebraram a contratação de 

Cartão BMG Card nº 5313074138021027, no qual a parte Autora 

apresentou seus documentos pessoais para a contratação. Elucidou que 

o Autor utilizava o cartão de crédito e, inclusive realizou saque no valor de 

R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) disponibilizados na forma 

de transferência bancária. Impugnou o pleito de indenização por danos 

morais visto que não configurado os requisitos para a responsabilidade 

civil bem como, refutou a repetição do indébito em dobro. Ao final, pugnou 

pela improcedência da ação. A autora apresentou impugnação à 

contestação no ID 23160979 ratificando a tese inicial rogando por sua 

procedência. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação para Declarar Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais contra Banco BMG 

S/A no qual a parte Autora pretende a concessão da tutela de urgência 

para suspensão dos descontos em seu salário; Que o Requerido se 

abstenha de inserir a dívida no cadastro de proteção ao crédito; Exibição 

do contrato; Declaração de nulidade do cartão de crédito e conversão em 

empréstimo consignado; Compensação dos valores pagos; Repetição do 

indébito; Inversão do ônus da prova Por seu turno, o Requerido informou 

sobre a legalidade da contratação do cartão de crédito e rebateu todas as 

teses da inicial. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas 

partes, denotam-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho 

documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo 

pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a 

lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De 

início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, 

posto que não há dificuldade ou impossibilidade da autora produzir provas 

para comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e 

documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, todos os documentos necessários para julgamento 

desta ação, inclusive o contrato firmado entre as partes estão acostados 

nos autos. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a 

sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Pois bem. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que conforme o contrato acostado aos 

autos de ID 21346352 trata-se de contrato de cartão de crédito com 

autorização para desconto em folha de pagamento. Nesse sentido, como 

podemos verificar nas faturas acostadas aos autos no ID. 213463549 

especificadamente no mês de janeiro de 2012 o Autor utilizou o cartão 

para a realização de saque em dinheiro. A parte Autora contratou o 

serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte 

requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar 

saques a parte Autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia 

acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Podemos 

perceber que no contrato firmado entre as partes foi preenchido no campo 

Produto a opção cartão de crédito e não a opção empréstimo consignado. 

Conforme denota-se do contrato acostado no ID 21346352. Destarte, não 

há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado 

para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Assim, 

IMPROCEDENTE O PLEITO. Do mesmo modo, conclui-se que a prestação 

de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, sendo que os 

serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, pelo que não é 

devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. Ora, pelas 

razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito 

capaz de gerar responsabilidade civil. Não há que falar em repetição de 

indébito, visto que não configurado valores pagos indevidamente. DIANTE 

DO EXPOSTO e considerando o que mais consta nos autos, Julgo 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Nulidade Contratual c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido Liminar, com fulcro 

no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, devendo 

o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. CONDENO a parte 

Autora SEBASTIÃO CÉLIO BUENO BRANDÃO ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, 

ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) 

anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração 

no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022462-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINA RAMOS DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1022462-66.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ODINA 

RAMOS DA FONSECA Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a 

determinação para promover o regular andamento processual do feito 

quando intimada, conforme certidão acostada (ID28757406). É o relatório. 

Decido. A falta de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com 

êxito sua intimação (ID 25682930), mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente, a advertência de que seu silêncio poderia culminar na 

extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando a 

inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela 

parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017574-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1017574-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: ANA MARCIA SOARES MODESTO Vistos etc. 

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes formalizaram 
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composição amigável consoante termo de acordo acostado ao ID 

29902454. Sendo assim, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos, o acordo realizado, através do qual as partes estabelecem a 

forma de composição da lide em tela. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, e 924, II, ambos do CPC. Após, certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012665-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

ANTONIO FERNANDES DE BRITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1012665-32.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME, 

ANTONIO FERNANDES DE BRITO Vistos etc. SICREDI CENTRO NORTE 

pessoa jurídica de direito privado, ajuizou a presente Ação Monitória em 

desfavor de ANTONIO FERNANDES DE BRITO e BRITO LOGISTICA 

INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA – ME, partes devidamente 

qualificadas e representadas nos autos. Alega o Autor que é credor do 

Requerido por força de Proposta de Abertura de Conta de Depósito e 

Adesão à Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica C/C 11695-6, firmada em 

23/09/2013, por meio da qual a cooperativa autora concedeu aos 

requeridos um limite, a título de adiantamento ao depositante no valor de R$ 

50.754,45 (cinquenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 

e cinco centavos), bem comoconcedeu um crédito, a título de cheque 

especial, no valor de R$ 172.116,76(cento e setenta e dois mil, cento e 

dezesseis reais e setenta e seis centavos), com possibilidade de 

renovações automáticas. Porém, porém o devedor não cumpriu com sua 

obrigação restando inadimplente, perfazendo um crédito corrigido no valor 

de R$ 239.630,23 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta reais e 

vinte e três centavos). Diante do exposto, requer a citação para efetuar o 

pagamento da importância atualizada no prazo legal ou oferecer 

embargos. Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em 

decisão interlocutória (ID 6681137), foi determinada à citação para 

pagamento no prazo legal ou oferecimento de embargos. Devidamente 

citado o Requerido ANTONIO FERNANDES DE BRITO ofertou Embargos 

Monitórios (1586147), ocasião em que requereu a concessão da benesse 

da justiça Gratuita. Arguiu preliminarmente a inépcia da inicial por ausência 

de documentos e discriminação de valores, bem como a carência da ação 

por falta de documentos que demonstrassem a liquidez a amparar a 

exigibilidade do crédito. No mérito, alegou a abusividade do juros 

remuneratórios e moratórios, e por fim, requereu que seja condenado o 

Autor ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. 

O Autor impugnou os embargos monitórios (ID 916330338), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos e requerendo a sua rejeição. Em 

apertada síntese, é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: "Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo). Da preliminar de inépcia da inicial A parte Embargante aduziu 

preliminarmente que o contrato, bem como os demais documentos 

colacionados junto a exordial, não trazem qualquer valor que enseje a 

cobrança em questão. Assimm, a inicial não estaria devidamente 

acompnahada do demosntrativo pormenorizado da evolução do débito 

para que possa aferir a liquidez do título. Todavia, ao contrário do que 

afirma a ora embargante, a planilha de débito trazida pela parte Autora 

viabiliza a perfeita compreensão do valor da dívida, surgindo da mesma 

que as importância exigida de R$ 51.209,86 resulta da incidência do 

indicador de correção monetária previsto pelo INPC, bem como dos juros 

de mora de 1% ao mês sobre a quantia atualizada. Do mesmo modo, o 

importe de R$ 188.420,37 referente ao cheque especial fora calculado 

pelo juros de 7,49% ao mês, mais juros moratórios de 1% ao mês e multa 

de 2% dobre o débito principal. Portanto, sendo perfeitamente 

compreensível a forma como o Autor obteve o valor cobrado na pretensão 

monitória, dado que é aferível da planilha que instrui a inicial o índice de 

correção monetária e os juros que incidiram sobre o valor original da 

dívida, deve ser rejeitada a inépcia da inicial afirmada pela devedora. 

Preliminar de Carência da Ação A parte Embargante assevera que os 

títulos apresentados pela instituição bancária, a saber, “Proposta de 

Abertura de Conta de Depósito e Adesão à Produtos e Serviços – Pessoa 

Jurídica C/C 11695-6” não se reveste da liquidez, certeza e exigibilidade 

pressuposta para a ação monitória. Entretanto a alegada carência da ação 

em razão na suposta inexistência de documento necessários para a 

propositura de ação monitória não merece guarida. Com efeito, observa-se 

que os extratos bancários e as planilhas acostadas aos autos indicam 

claramente a existência da dívida, apontando o vencimento, o valor do 

débito, os fatores de correção, taxa de juros e demais encargos. Sobre o 

tema, é imperioso ressaltar o teor da súmula n. 247 do STJ, in verbis: “O 

contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da 

ação monitória”. Nesse sentido o art. 700 do CPC/15 dispõe que a ação 

monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem 

eficácia de título executivo. O que se exige é prova escrita e somente por 

ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação. Assim, a 

prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência 

do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação 

jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à 

obrigação, o que ocorreu no caso dos autos. Rejeito a preliminar 

suscitada. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos 

da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente 

para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. 

Dos Juros Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, 

vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Pois bem. O contrato de 

abertura de conta no período em que configura a dívida, constitui 

documento suficiente ao embasamento da ação monitória, nos termos do 

art. 1.102, “a” e 1.102, “b” do CPC/73, aplicação da Súmula 247 do STJ. “O 

contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da 

ação monitória”. In casu, o Autor carreou o contrato avençado (ID 

6677213 a 6677204), com o demonstrativo indicativo do débito (ID 

6677199 a 6677201), acompanhado de extratos de movimentação 

bancária (ID 6677606 a 6677278), nos quais demonstram e se encontram 

registrados os encargos que incidiram sobre os créditos disponibilizados 

ao Requerido. Ademais, o Colendo STJ já pacificou o entendimento de que 

o referido título é perfeitamente hábil para lastrear a Ação Monitória. In 
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verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO. CONTRATO ROTATIVO DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVOS. 

SUFICIÊNCIA. SÚMULAS N. 7-STJ E 247-STJ. IMPROVIMENTO. I. "O 

contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da 

ação monitória" (Súmula n. 247-STJ). II. A pretensão do recorrente, de que 

se afirme a necessidade da juntada de outros documentos para atestar a 

utilização do crédito pelo mutuário, não prescindiria do reexame do 

completo fático probatório dos autos, providência que encontra óbice na 

Súmula n. 7-STJ. III. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 

1226226/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, 

julgado em 22/3/2011, DJe 28/3/2011). EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - 

INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

UNIRRECORRIBILIDADE - CONHECIMENTO APENAS DA PRIMEIRA 

APELAÇÃO - CRÉDITO COM ORIGEM EM SALDOS EM ABERTO DE 

FINANCIAMENTOS - PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM PROPOSTA DE 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE, EXTRATOS DA CONTA CORRENTE E 

DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DOS DÉBITOS DE CADA 

FINANCIAMENTO - DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO 

MONITÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE 

À DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA. Apelação desprovida. (TJ/PR - 15ª 

C.Cível - AC - 1336951-2 - Rel.: Elizabeth Rocha - J. 06.05.2015 – 

Publicação: 15.05.2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHADA EM TÍTULO 

EXECUTIVO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. 1. Não há 

impedimento legal para que o credor, possuidor de título executivo 

extrajudicial, utilize o processo de conhecimento ou da ação monitória para 

a cobrança. (...) (AgRg no AREsp 403996/SP - Rel. Min. Ricardo Villas 

Boas Cuêva - DJe 13/02/2014). Da idoneidade dessa prova escrita, que 

contém elementos que informam com exatidão os contornos da relação 

obrigacional e sua dimensão econômica, ressai a sua aptidão para dar 

amparo ao exercício da ação monitoria e, em conseqüência, à formação 

do título judicial. Por outro giro, todos os valores foram disponibilizados em 

proveito da Embargante. Sendo assim, não se vislumbra necessidade de 

maiores lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A 

ação monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de 

agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em 

nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força 

de título executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª 

Turma). Neste sentido, o magistério de ERNANE FIDELIS: “O documento 

escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio 

devedor, não importa qual seja a forma, a exemplo dos contratos, das 

declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, 

das missivas ou dos meros bilhetes. A lei e, às vezes, o próprio teor das 

disposições contratuais faz presumir que certas formas escritas, embora 

não contendo assinatura do devedor, revelem certeza e liquidez 

processuais da obrigação. A duplicata mercantil sem aceite só tem 

executividade quando há prova do contrato e do recebimento da 

mercadoria, mas, na pressuposição de que ela nunca se expede sem que 

haja negócio comercial, sua emissão faz considerar-se a existência da 

dívida em dado momento, embora falte ao título à executividade”. (Novos 

Perfis do Processo Civil Brasileiro, pág. 41, ed. 1996). Portanto, dispõe o 

artigo 700, do Código de Processo Civil que "a ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento 

de quantia em dinheiro;...", concluindo-se daí que constitui pressuposto do 

pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, em que contenha valor certo e determinado. Assim, o 

inadimplemento da obrigação é patente e não encontra qualquer 

justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto contributo 

documental apresentada pelo Requerente, preenchendo os requisitos do 

art. 700, sendo de rigor a procedência do pleito monitório. De toda sorte, 

houve o crédito financeiro pelo Autor em benefício do 

Requerido/Embargante, o contrato que subsidia a pretensão monitória, 

conquanto não seja cabível e adequada a discussão da chamada “causa 

debendi”, teve sua origem devidamente comprovada e atrelada a fatos 

históricos concretos, constituindo, portanto, título hábil à propositura da 

monitória, devendo a Requerida satisfazer o débito oriundo do contrato 

pactuado nos termos nele expresso como sendo o real e devido valor 

financeiro da dívida. Com essas considerações, reconheço a regularidade 

da cobrança da dívida discriminada na exordial, sobre cujo valor deverá 

incidir correção monetária, a partir da atualização encartada nos autos, e 

juros de mora a partir da citação. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios, e, por 

consequência, converto em título executivo judicial o valor do débito 

pleiteado de R$ 239.630,23 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e 

trinta reais e vinte e três centavos), sobre o qual incidirá correção 

monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida 

encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação. CONDENO o Requerido/Embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 

2º, incisos I a IV, do CPC. Prossiga-se a presente ação, em forma de feito 

executivo (§ 8º. do art. 702, do CPC). Tendo em vista que a sentença foi 

proferida de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042433-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1042433-32.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: GENEZIO RODRIGUES DA 

SILVA Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a determinação para 

promover o regular andamento processual do feito quando intimada, 

conforme certidão acostada (ID 28187133). É o relatório. Decido. A falta 

de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação (ID 26468210), mas não houve o atendimento da conclamação a 

promover o andamento do processo, mesmo constando expressamente, a 

advertência de que seu silêncio poderia culminar na extinção e 

arquivamento do processo. Assim sendo, anotando a inexplicável desídia 

da parte Autora, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021719-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA BEZERRA DONDONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021719-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: MARCIA BEZERRA DONDONI Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte Requerente, pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 
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efeitos a desistência da ação formulada (ID 30227242), fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Em havendo nos 

autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016774-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1016774-21.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: IONE FERREIRA DA SILVA Vistos. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra 

IONE FERREIRA DA SILVA, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem descrito na inicial, tornando em definitivo a medida no 

final, em face do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras 

Avenças, firmado entre as partes e anunciado na exordial. Alegou que o 

requerido não cumpriu com a sua obrigação, deixando de realizar 

pagamentos das prestações a partir de 16/04/2018, requerendo a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. A liminar foi concedida no ID 19549021 e cumprida no ID 

20978652 com a apreensão do veículo,bem como o Requerido fora citado. 

Efetivada a citação, a parte Ré apresentou contestação por meio da 

Defensoria Pública (ID 24439886). Na ocasião, asseverou que no contrato 

firmado há diversas cláusulas que tornam as prestações excessivamente 

onerosas. Outrossim, questionou os juros remuneratórios por serem 

abusivos. Pretende a inversão do ônus da prova. Por fim, rogou pela 

improcedência da ação. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

contra IONE FERREIRA DA SILVA, em que o autor objetiva a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face do Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida e Outras Avenças firmado entre as partes e anunciado na 

exordial. Alegou que o requerido não cumpriu com a sua obrigação, 

deixando de realizar pagamentos das prestações a partir de 16/04/2018, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Por seu turno, o requerido questionou os juros 

remuneratórios contrtados. Pretende a inversão do ônus da prova. Rogou 

pela concessão do benefício da justiça gratuita e a improcedência da 

ação. Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de 

cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas 

em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro 

para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Resta prejudicado o pedido de inversão de ônus da prova, 

considerando que a matéria tratada é de direito e documental, onde a parte 

requerida rebate os encargos aplicados no contrato e este já está 

acostado aos autos. Deste modo, a este Juízo cabe dirimir as dúvidas no 

que concerne serem ou não cabíveis os encargos pactuados entre as 

partes. Por outro lado, DEFIRO a benesse da Justiça Gratuita suscitada na 

peça defensiva, por se estar a parte Requerida assistada pela Defensoria 

Pública. Quanto à questão de fundo, em relação a alegação de juros 

abusivos, deverá prevalecer o pactuado entre as partes, no período da 

normalidade, pois o percentual ali fixado está dentro do valor de mercado, 

ou seja, 1.6% ao mês, não merecendo reparo. Já há muito tem pacificado 

de que a Instituição Financeira não está afeta a limitação de juros 

remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se 

exorbitante, o que não é o caso dos autos. Portanto, não o que se falar em 

abusividade de cláusula a ensejar a revisão contratual. Noutra senda, 

quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, 

estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui 

generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. 

O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Não há 

como desconsiderar a mora do devedor, pois o principal não está pago 

como contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar 

disposição legal. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução 

de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as 

pretensões com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código 

de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, cumpra-se a sentença e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021414-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021414-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A):  BENEDITO 

ALBUQUERQUE LOUZADA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Conforme se depreende 

dos autos (ID 19792239) o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, por ter realizado acordo 

extrajudicial e cumprido integralmente a obrigação. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente no ID 19792239, fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035494-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1035494-36.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JAIR PAULO DA SILVA Vistos etc. Vistos, 

etc. BANCO TOYOTA DO BRASIL ingressou com ação de busca e 

apreensão contra JAIR PAULO DA SILVA, sustentando, em apertada 

síntese, que firmou contrato de financiamento com o demandado referente 

a aquisição de bem móvel, entretanto a parte Requerida deixou de adimplir 

as parcelas do financiamento pactuado (ID22563395). A liminar de busca 

e apreensão foi deferida (ID22570547). O veículo foi apreendido (ID 

23145307) e o demandado foi citado. Citado, o demandado não 

apresentou contestação (ID 28557732). É o relatório. Decido. O pedido se 

acha devidamente instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada 

a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência 

da ação bem como possibilita o abreviamento de rito com julgamento 

antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Em análise dos autos, constato que o demandante 

comprovou que firmou com o demandado contrato de empréstimo com 

alienação fiduciária. Aliado a isso, o demandante também comprovou que 

o demandado não pagou o débito, o que autoriza a procedência do pedido 

inicial. Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com o fim de: - Consolidar a posse 

e propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento 

no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo 

Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. - Extinguir o processo, com resolução de mérito, 

o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o demandado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa 

nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. 

C. Cuiabá, 21 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012056-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO BATISTA DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1012056-78.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: AFRANIO BATISTA DE 

FIGUEIREDO Vistos. A parte Autora deixou de atender a determinação 

para promover o regular andamento processual do feito quando 

intimada,conforme certidão acostada no ID 30172376. É o relatório. Decido. 

A falta de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com êxito 

sua intimação, mas não houve o atendimento da conclamação a promover 

o andamento do processo, mesmo constando expressamente, a 

advertência de que seu silêncio poderia culminar na extinção e 

arquivamento do processo. Assim sendo, anotando a inexplicável desídia 

da parte Autora, julgo extinto opresente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 22 de março de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018365-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYDE FERREIRA DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1018365-86.2017.8.11.0041 AUTOR(A): NEYDE FERREIRA DE 

VASCONCELOS REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a 

determinação para promover o regular andamento processual do feito 

quando intimada, conforme certidão acostada (ID 25249662). É o relatório. 

Decido. A falta de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com 

êxito sua intimação (ID 23140670), mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente, a advertência de que seu silêncio poderia culminar na 

extinção e arquivamento do processo. Assim sendo, anotando a 

inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela 

parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1033694-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç 

A Processo: 1033694-41.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ESTEVAO JOSE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. ESTEVÃO 

JOSÉ DA SILVA, devidamente qualificado e representado na inicial, ajuizou 

a presente AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em desfavor do BANCO 

DAYCOVAL S/A, instituição financeira de direito privado, da mesma forma 

devidamente qualificada e representada nos autos. Em primeiro lugar, 

narrou a petição inicial que o Autor é pessoa idosa, aposentado por 

invalidez, haja vista que sofrera um AVC, segundo consta de atestado 

médico acostado nos autos; ficou com sequelas cerebrais quanto à 

coordenação motora e fala, e por tais motivos sua esposa passou a 

receber os vencimentos do Autor e a acompanhar os descontos que 

vinham sendo feitos na conta bancária onde eram depositados os 

proventos a título de aposentadoria. Narrou ainda a petição inicial, que a 

esposa do Autor buscou verbalmente informações perante o Banco 

Requerido para saber do que se tratavam os débitos que vinham sendo 

realizados de forma consignada da aposentadoria do Requerente, 

mediante o fornecimento de contrato de eventual empréstimo, dívida, 

inclusive para aferir sua legalidade, mas, não obteve êxito. O Autor alegou 

que em razão da continuidade dos débitos na sua conta, e sem nenhuma 
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resposta por parte do Banco Requerido, formalizou uma notificação 

extrajudicial, representado por sua esposa, que por sua vez firmou e a 

encaminhou pelos Correios, solicitando que a instituição financeira 

Requerida apresentasse toda a documentação relativa ao empréstimo por 

acaso contratado e assinado pela parte Requerente. Acrescentou a parte 

Autora que o Banco Requerido tão somente enviou uma contranotificação 

e deixou de fornecer cópia do instrumento contratual, de sorte que com 

dúvidas sobre a regularidade dos débitos e encargos contratuais 

cobrados caracteriza-se a presença dos requisitos para concessão da 

medida cautelar. Alegou por derradeiro, que é obrigação do Banco 

Requerido a entrega dos documentos ao cliente, tendo em vista que deve 

guardar tal documentação, sendo obrigatória sua exibição, pois se trata de 

documento comum às partes. Sendo assim, pleiteou com a presente 

medida cautelar a imediata exibição dos documentos descritos na exordial 

que justificassem qualquer empréstimo com débito consignado porventura 

pactuado entre as partes, bem como a gratuidade da justiça, a fixação de 

multa diária em caso de recusa de exibição dos documentos referidos e a 

citação da parte Ré para responder à demanda no prazo legal. A parte 

Autora acostou documentos aos autos com a inicial inerente ao pedido. 

Antes, porém, cumpre ressaltar, que apesar de a parte Autora inicialmente 

nomear a presente demanda como “Ação de Produção Antecipada da 

Prova”, pelo que consta do id. 10588497 proferiu-se despacho dando 

tratamento à ação como sendo de “Exibição de Documento ou Coisa”, com 

fulcro nos termos do art. 396, do NCPC, o que foi corroborado pelo 

Magistrado signatário da decisão proferida no id. 18278981. Em decisão 

interlocutória (id. 12814243), foi deferida a gratuidade da justiça, bem 

ainda determinou-se a citação do Banco Requerido para responder ao 

pedido do Autor, apresentando os documentos descritos na exordial ou a 

afirmação sobre a inexistência do dever de exibi-los ou justa causa para 

não o fazer. O Banco Requerido foi devidamente citado, ofertou 

contestação (id. 16636445), arguindo preliminares de carência da ação 

por falta de interesse processual, ausência dos requisitos cautelares, e 

por fim, aduziu que não houve a pretensão resistida a ensejar a 

condenação em verbas sucumbenciais, exibindo em seguida os 

documentos pleiteados, conforme verifica-se do id. 16636448. Instada a 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamamento (id. 

17542754), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos descritos na petição inicial. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de ação cautelar de Exibição de 

Documentos, pleiteando o Autor a imposição para que o Banco Requerido 

exiba cópia de contrato e extratos de suposta contratação de mútuo 

avençada entre as partes. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária maior produção 

de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da 

Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração, assim como, desnecessária a 

inversão do ônus da prova. Preliminar de Carência da Ação Pois bem, não 

restou caracterizada a preliminar da falta de interesse processual arguida 

pela instituição Ré, pois o Requerente pode requerer a exibição do 

suposto contrato pactuado, visto que o interesse de agir diz respeito ao 

binômio necessidade-adequação, de modo que a necessidade está 

relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do 

Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação 

refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide. Sobre o 

tema acima merece enfatizar a seguinte lição de Humberto Theodoro 

Júnior: Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão. (Curso de Direito 

Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56). Portanto, rejeito a preliminar 

suscitada. Em face da ausência de questões instrumentais a serem 

enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda. 

Analisando detidamente os autos, observo que o Autor demonstrou na 

exordial o requerimento administrativo junto ao Banco Requerido acerca 

dos documentos pleiteados (id 10547605), porém, não demonstrou a 

recusa pela instituição financeira em fornecer cópia do suposto contrato 

firmado e extratos decorrentes conforme afirmou nos termos da inicial. 

Neste diapasão, para determinar que a parte Requerida exiba os aludidos 

documentos, é necessário que a parte Autora demonstre a comprovação 

de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e 

o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária. Aliás, o próprio Autor juntou no id. 

10547609 resposta da parte Ré à notificação extrajudicial, onde ela 

solicitou o reenvio da notificação acompanhada de cópia dos documentos 

pessoais dos signatários solicitantes (Autor e sua esposa) a fim que de 

comprovasse a legitimidade para o requerimento da documentação 

referida, argumentando quanto às legislações pertinentes que disciplinam 

sobre os sigilos das operações que devem ser observadas pelas 

instituições financeiras, sob pena de responsabilidades, bem ainda 

esclareceu que a parte Autora poderia solicitar e adquirir cópia dos 

documentos desejados à Central de Atendimento por meio do telefone 

0300 111 0500, mediante e confirmação de dados. In casu, a parte Autora 

não comprovou ter tomado as medidas e providências conforme as 

orientações do Banco Requerido. Nesse sentido pacificou o STJ a respeito 

da matéria: RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.453 – MS. PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido. Brasília (DF), 10 de dezembro 

de 2014 (Data do Julgamento). Grifo nosso. RECURSO ESPECIAL Nº 

1.209.744 - SP (2010/0148149-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 

ementado (fl. 179 e-STJ): AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. (...) Autora que não comprovou pedido administrativo de 

cópia desses documentos. Resistência da instituição financeira não 

caracterizada. Reconhecida a obrigação da autora ao pagamento da taxa 

administrativa para fornecimento das cópias, conforme autorização do 

Banco Central do Brasil. Verbas da sucumbência afastadas. Recurso da 

autora prejudicado. Recurso do réu provido. (...) A matéria sob exame foi 

objeto de apreciação no âmbito da 2ª Seção, sob a relatoria do Ministro 

Luís Felipe Salomão, que a resumiu por meio da seguinte ementa: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, 

firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de 

documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível 

como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a 

comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, 
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recurso especial provido. (REsp 1.349.453/MS, unânime, DJe de 2.2.2015) 

(...) MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (STJ - REsp: 1209744 

SP 2010/0148149-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Publicação: DJ 17/04/2015). (Grifei) Noutro giro, analisando ainda o que 

consta dos autos, vê-se que o Banco Requerido exibiu os documentos 

solicitados pela parte Autora, e por sua vez não ofereceu resistência à 

pretensão autoral, comparecendo em Juízo e apresentando os 

documentos solicitados na inicial, o que afasta com fundamento no 

princípio da causalidade, a condenação à verba honorária de 

sucumbência. No caso vertente, não houve pretensão resistida, eis que o 

pacto pretendido foi carreado aos autos, descaracterizando a litigiosidade 

do feito. A propósito: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESCABIMENTO. 1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o 

réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se 

houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação 

solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da 

causalidade. 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 568814 / 

SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 23 de setembro de 2009). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXIBIDO. 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em 

ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à exibição dos documentos pleiteados. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento” (AgRg no AREsp 534149 / PR, Quarta Turma, Rel. Min. 

Raul Araújo, j. em 21 de agosto de 2014). (Grifei) Diante desse quadro, 

conclui-se que o ônus de sucumbência não deve ser imputado à parte 

Requerida, pois ausente pretensão resistida com a exibição dos 

documentos pretendidos. A esse respeito, os seguintes precedentes: 

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRETENSÃO 

RESISTIDA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 

PROVIMENTO NEGADO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e 

da causalidade em ações cautelares administrativas, para haver 

condenação a honorários advocatícios pela sucumbência no feito, deve 

estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos 

pleiteados. (...) 3. Recurso especial improvido." (REsp n. 1.077.000/PR, 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/09/2009). "AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que, apresentada prontamente 

pela parte ré a documentação pleiteada e não comprovada a recusa 

anterior, descabe a condenação desta nos ônus sucumbenciais, pela 

aplicação do princípio da causalidade. (...) 4.- Agravo Regimental 

improvido." (AgRg no AREsp n. 453.025/MS, Relator o Ministro Sidnei 

Beneti, DJe de 17/3/2014). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações de exibição de 

documento, a instituição financeira é condenada em honorários 

advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os 

documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da 

causalidade. 2. O Tribunal de origem consignou que não houve pretensão 

resistida, diante da falta de pedido administrativo e da apresentação dos 

documentos junto à contestação. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AREsp n. 431.719/MG, Relator o Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, DJe de 24/2/2014). (Grifei) Posto isso, e pelo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar Exibitória de 

Documentos, o que faço estribado nos termos do artigo 396, do NCPC, 

bem como DECLARO exibidos os documentos pleiteados (id. 16636448), e 

em consequência resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

novel Código de Processo Civil. DEIXO de condenar o Banco Requerido ao 

pagamento das verbas sucumbenciais, visto que não é cabível a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios na cautelar de 

exibição de documentos julgada procedente quando não houver pretensão 

resistida, em virtude da aplicação do princípio da causalidade. Transitado 

em julgado, fica autorizado à parte Autora a extrair os documentos 

exibidos. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016069-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMILTON CARLOS TAKISHIMA (REU)

SETUCO TAKISHIMA (REU)

MATERCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCOES ALMEIDA LTDA - ME (REU)

IVANISE LIMA AZAMBUJA FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1016069-28.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: MATERCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCOES ALMEIDA LTDA - ME, 

UMILTON CARLOS TAKISHIMA, SETUCO TAKISHIMA, IVANISE LIMA 

AZAMBUJA FERREIRA Vistos etc. A parte Autora deixou de atender a 

determinação para promover o regular andamento processual do feito 

quando intimada, conforme certidão acostada (ID 30434565). É o relatório. 

Decido. A falta de interesse da parte Autora é notória. Diligenciou-se com 

êxito sua intimação, mas não houve o atendimento da conclamação a 

promover o andamento do processo, mesmo constando expressamente, a 

advertência de que seu silêncio poderia culminar na extinção e 

arquivamento do processo. Assim sendo, anotando a inexplicável desídia 

da parte Autora, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057705-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1057705-66.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO JOHN 

DEERE S.A. REQUERIDO: VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA Vistos etc. 

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes formalizaram 

composição amigável consoante termo de acordo acostado ao ID 

28042377. Sendo assim, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos, o acordo realizado, através do qual as partes estabelecem a 

forma de composição da lide em tela. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, e 924, II, ambos do CPC. Após, certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035160-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELLA ISLA DUARTE MARDINE TURINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1035160-02.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: PAMELLA ISLA 

DUARTE MARDINE TURINHO Vistos etc. Analisando detidamente os autos, 

observa-se que as partes formalizaram composição amigável consoante 

termo de acordo acostado ao ID 27689405, o qual fora devidamente 

homologado por sentença (ID 27576749). Sendo assim, em face da 

anuência do credor, tenho por cumprido o acordo firmado e satisfeita a 

obrigação, nada mais havendo o que reclamar e JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, e 924, II, ambos do CPC. Após, certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052563-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BELO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1052563-81.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO BELO DE 

JESUS REU: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte Requerente, pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada (ID 26164472), fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Em havendo nos 

autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031008-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MIRANDA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1031008-42.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITO 

MIRANDA DIAS REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. BENEDITO MIRANDA DIAS devidamente 

qualificado na inicial, ajuizou a presente Ação Revisional c/c Tutela 

Antecipada c/c Danos Morais, em face de CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificado, pretendendo o que segue. Narra a parte Autora 

que possui junto ao Banco Requerido um contrato de empréstimo no vaor 

de R$ 1.661,63 (um mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e 

três centavos) firmado em 08/02/2018, a ser pago em 12 (doze) parcelas 

de R$ 348,80 (trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). 

Aduziu sobre a abusividade da taxa de juros acima da taxa média 

praticada no mercado e a possibilidade da revisão do contrato neste 

sentido para fixar os juros em 3,26% ao mês e compensando os valores já 

adimplidos. Por estas razões, pleiteia a concessão de liminar para 

consignar em juízo o valor incontroverso das parcelas no montante de R$ 

169,53 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e o 

deferimento da benesse da justiça gratuita. No mérito, requereu a 

procedência dos pedidos iniciais para reconhecer a abusividade dos juros 

aplicados, bem como que seja determinada a compensação entres os 

valores adimplidos, com a repetição de indébito do montante pago a maior. 

Com a inicial vieram os documentos inerentes ao feito. Em decisão 

interlocutória (ID 15490705) foi concedida a benesse da gratuidade da 

justiça, entretanto fora indeferida a tutela de urgência pleiteada e 

ordenada a citação para defesa no prazo legal. Foi apresentada 

contestação no ID 17096410 pelo requerido, arguindo preliminarmente a 

ausência dos requisitos autorizadores para concessão da gratuidade da 

justiça e de inépcia da inicial nos termos do art. 330,§ 2 º do CPC. No 

mérito, alegou a validade do pacto firmado entre as partes e a ausência de 

abusividade e onerosidade, devendo prevalecer à vontade das partes, e, 

assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação no ID 218442684 ratificando os 

pedidos iniciais. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo artigos 355, I e II, do CPC, 

posto que desnecessária a produção de provas. “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). O 

julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno, porque, além de a 

causa envolver tema preponderantemente de direito, reconheço que a 

prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a 

demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio, 

justificando, portanto, a apreciação imediata do pedido, sendo inteiramente 

dispensável, maior dilação probatória para coleta de novos elementos de 

convicção. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da 

matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos 

fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento 

antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução 

e julgamento (art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 

Forense, 41ª edição, p. 367). Da Assistência Judiciária Gratuita Alega o 

Requerido na peça defensiva que a parte Autora requereu os benefícios 

da assistência judiciaria gratuita, entretanto, suscita que o mesmo não 

preenche os requisitos do recebimento do benefício. Pois bem, o pedido de 

gratuidade judiciária formulado pelo Autor na peça de ingresso, a luz da 

jurisprudência consolidada preenche os requisitos para concessão da 

benesse, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os 

encargos processuais, sem prejuízo próprio. O Supremo Tribunal Federal 

há muito já consolidou o entendimento de que se mostra suficiente, para a 

obtenção da assistência judiciária gratuita, a simples afirmação feita pelo 

interessado de que não dispõe de situação econômica que lhe permita 

arcar com as custas do processo. Nesse sentido, anote-se: “ALEGAÇÃO 

DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as 

consequências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, 

pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade 
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para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, 

mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da 

alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário 

competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que 

incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação 

fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de 

incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de 

necessidade. Precedentes” (RE nº 245.646-AgR/RN, Relator o Ministro 

Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/2/09). “CONSTITUCIONAL. 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico o 

entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica 

gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua 

situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua 

manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental 

improvido” (AI nº 649.283/SP–AgR, Primeira Turma, Relator o Min. Ricardo 

Lewandowski, DJ de 19/9/08). “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A 

garantia do art. 5º, LXXIV - assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência 

judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para 

obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que 

a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, 

ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado 

o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido” 

(RE nº 205.746/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 

de 28/2/97). Nesta trilha, o Requerido, não comprovou nos autos que o 

Autor beneficiário da AJG, não faz jus a da gratuidade concedida, ou 

houve alteração em suas condições econômicas que justificassem o 

referido pleito. Inacolho o pedido neste particular aspecto. Preliminar de 

Inépcia da Inicial Não merece acolhimento a preliminar de inépcia da 

petição inicial, pela inobservância do disposto no art. 330, § 2º, do CPC. 

Com efeito, a parte autora discriminou na inicial as obrigações contratuais 

que pretende controverter, além de ter quantificado, mediante memória de 

cálculo (ID 15401184), o valor do débito que entende como incontroverso, 

satisfazendo, assim, as exigências dos arts. 320 e 330, § 2º, do CPC. 

Assim, rejeita-se a alegada inépcia da inicial. Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

Da Inversão do Ônus da Prova Destaca-se que o ônus imposto ao Réu de 

provar a ocorrência de fato positivo que extinga, impeça ou altere o direito 

da Empresa Autora decorre da chamada distribuição dinâmica, e lógica, do 

ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado 

fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo. 

Logo, se a Empresa Autora da demanda vem a juízo vindicar a revisão do 

contrato, àquele que alega a inexistência de onerosidade e abusividade 

passa a incumbir o dever de comprovar o fato positivo, isto é, a regular 

incidência dos encargos. Portanto, esse ônus do Réu em provar o fato 

positivo capaz de desconstituir as alegações do autor pode ser fruto tanto 

da inversão prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC quanto de uma 

incumbência lógica que nasce com a angularização do processo, em 

decorrência da própria norma do inciso II do artigo 373 do CPC, a partir do 

momento em que o demandante afirma a existência de onerosidade e 

abusividade de contratos pactuados entre as partes litigantes. Dos Juros 

Remuneratórios Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, 

ficou consolidado o entendimento de que os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano não são 

abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas serão 

consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa 

média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ (REsp. 

nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Nessa senda, 

verifica-se que procedem aos argumentos da inicial em pretender a 

redução dos juros remuneratórios, pois o percentual ali fixado está fora de 

valor de mercado, ou seja, no negócio jurídico firmado conforme ID 

15401180 a taxa de juros remuneratórios é de 18,50% ao mês e 666,69% 

anual, ficando evidenciado o abuso dos juros o remuneratórios. Mesmo 

considerando que os contratos firmados fazem Lei entre as partes e 

devem, obrigatoriamente, ser cumpridos, não deve prevalecer que fora 

avençado. Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, 

se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser 

reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser 

limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Ora, não se pode achar 

dentro da normalidade as taxas de 18,50 % ao mês e 666,69% ao ano. No 

caso deverá incidir a taxa de juros informado pelo próprio autor em sua 

exordial, qual seja, 3,26% ao mês, como posto na inicial, que mais amolda 

a situação financeira do país. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, apenas para que seja aplicada a taxa de juros 

média do mercado, divulgada pelo BACEN a época da contratação, 

reputando regulares e razoáveis os demais encargos contratuais 

impugnados. Repetição do Indébito em Dobro No que se refere ao pedido 

de devolução em dobro do cobrado a maior, é preciso dizer que, quando 

constatada a cobrança abusiva, os valores cobrados a maior devem ser, 

necessariamente, extirpados do montante da dívida e restituídos a 

requerente, seja através de compensação com eventual saldo devedor, 

seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente 

liquidado o contrato, mas não em dobro, conforme prevê o art. 42, § único, 

do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, o que não se dá quando 

a cobrança é feita com base em cláusula prevista no contrato. Nesse 

contexto: "A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de 

maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do 

credor" (Apelação Cível nº 1.0245.10.011720-0/002; Relatora 

Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; 

data da publicação: 30/08/2011). Sem razão a parte Autora quando 

pretende ver incidir a repetição do indébito em dobro, isto porque eventual 

valor a ser restituído ao consumidor deverá ocorrer na forma simples, o 

que não ocorreu nos autos, visto que a má-fé da instituição financeira não 

foi comprovada, tendo em vista a ausência nos autos dos contratos 

pactuados. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, apenas para que seja aplicada a taxa de juros média do mercado, 

divulgada pelo BACEN a época da contratação, reputando regulares e 

razoáveis os demais encargos contratuais impugnados. Considerando que 

o autor decaiu da parte mínima, condeno o requerido nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10 % (dez por cento do valor da causa), atualizada a partir do 

ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT. Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004260-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1004260-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ CARLOS 

PEREIRA DA PAIXAO REU: BANCO PAN Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos (ID 18093645) o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente no ID 18093645, fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Por fim, EXPEÇA-SE 
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ALVARÁ para levantamento dos valores eventualmente depositados em 

Juízo pela parte Autora, com transferência para a conta corrente 

conforme dados bancários informados no ID 18093645. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001469-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ABURAD DE FRANCA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001469-60.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUIS ANTONIO ABURAD DE FRANCA 

NUNES Vistos etc. A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, em face da inexistência 

de contraditório. Expeça-se ofício levantando-se eventuais restrições. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. 

Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031655-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. P. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031655-03.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MIGUEL DA PENHA 

CORREA Vistos etc. A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, em face da inexistência 

de contraditório. Expeça-se ofício levantando-se eventuais restrições. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. 

Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037284-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCENIL DE AMORIM E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037284-55.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARLUCENIL DE 

AMORIM E SILVA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. A parte autora MARLUCENIL DE AMORIM E 

SILVA foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o 

recolhimento do valor incontroverso das parcelas do contrato que 

desejava revisar. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem 

a comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 23 de março de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055837-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR MARIA INFANTINO BEAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias, observada a suspensão de prazos imposta pelas 

Portarias/PRES/TJMT 247 e 249/2020, sob pena de REVOGAR A LIMINAR 

anteriormente concedida e extinção dos autos nos termos do art 485 do 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003324-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALONCO DOS REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal, observada a suspensão de prazos imposta pelas 

Portarias/PRES/TJMT 247 e 249/2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PULCHERIO MOURA OAB - MT13144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, observada a suspensão de prazos imposta pelas 

Portarias/PRES/TJMT 247 e 249/2020. .

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1030715-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA SANT ANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, observada a suspensão de prazos imposta pelas 

Portarias/PRES/TJMT 247 e 249/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021400-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHISLENE LOANGO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, observada a suspensão de prazos imposta pelas 

Portarias/PRES/TJMT 247 e 249/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017964-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, observada a suspensão de prazos imposta pelas 

Portarias/PRES/TJMT 247 e 249/2020

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031131-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.P. MARTINS DIAS DA COSTA REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(REU)

TALITA PRISCILA MARTINS (REU)

VANDERLEI DIAS DA COSTA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030731-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PEREIRA SIMEONE (EXECUTADO)

FAVE - COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EXECUTADO)

LUCILANE PEREIRA SIMEONE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052823-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias,obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249 sob pena de REVOGAR A LIMINAR 

anteriormente concedida e extinção dos autos nos termos do art 485 do 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036533-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCACAR (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003062-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo 

comum de 05 (CINCO) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto 

pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249 quanto aos cálculos cujo conteúdo 

encontra-se devidamente lançado no sistema

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014245-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247 e 249, decorrido o referido prazo, permanecendo a parte 

intimada em silêncio os autos deverão ser imediatamente encaminhados ao 

arquivo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004192-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARINHO DE SOUZA MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004192-23.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

exequente, contido na petição de Id 20712072, de consulta junto ao Infojud 

(Receita Federal) e tentativa de localização de bens de propriedade do 

executado: - Marcos Marinho de Souza Magalhães, CPF 046.266.791-02. II 

– Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados da 

consulta no Sistema Infojud, em 05 (cinco) dias, dando o regular 

andamento ao feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058759-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S (REU)

LISEANE COLLING ALMADA SELLETI (REU)

JOSE EDMILSON SELLETI (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1058759-67.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que não haja 

prejuízo às partes, deve-se aguardar na Secretaria o julgamento do 

Agravo de Instrumento n. 1001376-26.2020 – PJE interposto contra 

decisão destes autos. Após, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 23 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036365-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HRAOUI DUAILIBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036365-66.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a emenda a 

inicial de Id 28701921. II - Intime-se o requerente novamente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumprir com o determinado no item III do despacho de 

Id 28041453, comprovando o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013506-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PINHEIRO AMORIM (EXECUTADO)

LEANDRO DONIZETE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

DESTAQUE MOVEIS PLANEJADOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013506-22.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014852-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAIXAO NUNES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014852-42.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem nos autos acerca da existência de possibilidade 

de acordo e/ou realização de audiência de conciliação, no prazo de 10 

(dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018767-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem como a impossibilidade de 

encaminhar mandados à Central de mandados no referido período, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011502-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DEVAIR DE ARRUDA ANTUNES MACIEL (EXECUTADO)

JOAO PEDRO ANTUNES MACIEL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a parte autora indicou 02 (dois) endereços no 

ID 27313893 ( bairro Araés e Miguel Sutil) e apenas encartou o 

comprovante de pagamento das diligências do Sr Oficial para o Bairro 

Araés Zona 01 (ID 28091329) e o Bairro Miguel Sutil pertencer a Zona 

distinta (zona 03), impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar 

o depósito de diligência para condução do Oficial de Justiça ( Bairro Miguel 

Sutil) em conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o pagamento 

deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247 e 249, bem 

como a impossibilidade de encaminhar mandados à Central de mandados 

no referido período, sob pena de desistência do encaminhamento para o 

bairro supracitado.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63635 Nr: 1868-83.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E MELO LTDA, JULIO CESAR P. 

PINTO, YVA PAES DE BARROS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 1868-83.1995.811.0041, Protocolo 

63635, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381546 Nr: 16881-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. F. B. ROLAMENTOS LTDA, FRANCISCO DA 

SILVA BORGES, CLOTILDE GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ C. N. 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 16881-34.2009.811.0041, Protocolo 

381546, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013107-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013107-90.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de obrigação de fazer de exibir documento c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por Celso Augusto de Mello em face de Banco do Brasil S/A, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretende a requerente 

somente a obrigação de fazer com exibição de boleto e indenização por 

danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca de contrato 

firmado de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados 

de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO 

UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA CORRENTE POR PARTE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO DE LONGA DATA - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTO MOTIVO - 

CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA- RECURSO 

PROVIDO. A atitude perpetrada pelo banco Apelado, em encerrar 

unilateralmente e imotivadamente as contas dos Apelantes, em um 

contrato mantido de forma cativa há longo tempo e sem intercorrências a 

justificar tal atitude, configura abuso de direito e ato ilícito. Configurado o 

ato ilícito, verifica-se de igual forma, a ocorrência de danos morais 

sofridos pelos recorrentes, em função da extinção abrupta da relação 

contratual, o que causou-lhes humilhação pois de um momento para o 

outro foram privados de produtos que estavam há longo tempo usufruindo. 

(TJMT – Ap 150501/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no 

DJE 04/05/2016 – Sentença recorrida proferida em Juízo Cível da Comarca 

de Várzea Grande) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 
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PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para processar esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de março 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013047-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013047-20.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria 

Gomes ingressou com Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c 

Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela em face de 

Banco BMG S/A. Afirma a requerente que é idosa, funcionária pública 

municipal, e no mês de novembro/2011 realizou junto ao requerido um 

empréstimo consignado, lhe sendo creditada a quantia de R$ 1.027,00, 

porém nunca recebeu a sua via do contrato, solicitando o prazo do 

contrato de 36 meses. Junto ao Procon constatou que não se tratava de 

empréstimo consignado e sim de cartão de crédito, tendo retirado a 

quantia de R$ em dinheiro de R$ 755,00 e pago 100 parcelas de R$ 62,90, 

constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão de 

crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, 

requer a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão 

dos descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao 

cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 
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saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Defiro o pleito da requerente para que o requerido apresente, 

no prazo da resposta, o contrato firmado entre as partes. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011281-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR RODRIGUES MATEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011281-63.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição Id 18771991 - pág. 2. 2. De acordo com o constante na 

decisão de Id 30321215 da Egrégia Instância Superior, defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do 

instrumento de protesto acostados aos autos, comprovada a mora da 

parte requerida. Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – 

COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO 

CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA 

BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em mora a 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor 

quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido 

pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter 

aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter 

o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 

1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, 

Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA 

FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA FORD, MODELO NEW FOCUS HATCH 

FLEXONE SE PLUS 2.0 16V (P.SHIFT) A/G 4P, CHASSI 

8AFSZZFHCEJ210616, PLACA QBA1007, RENAVAM 1013526446, COR 

BRANCA, ANO 14/14, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 18771991 - 

pág. 4, para o devido cumprimento de mandado. 6. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021829-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1021829-84.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Certifique-se a tempestividade ou intempestividade do Recurso de 

Apelação de Id 28222063. Após, retornem-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011338-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA (REU)

PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011338-52.2017.8.11.0041. Vistos etc. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO 

– SICREDI OURO VERDE MT ajuizou Ação Monitória em face de PAULO 

HENRIQUE SILVA DE SOUZA e ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA, 

objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 49.445,81 

(quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um 

centavos), representado pela ‘Cédula de Crédito Bancário/Cheque 

Especial nº 50984’, firmada entre as partes, contida no Id 6064662 e Id 

10860861. Acostou junto a inicial os demais documentos necessários, 

dentre eles cópia do contrato, extrato da conta corrente (Id 10860884) e a 

memória discriminada do débito. Requereu a expedição do competente 

mandado monitório e, não havendo pagamento, a sua conversão em 

procedimento executivo. Devidamente citados os requeridos consoante 

certidão contida no Id 18995731, estes permaneceram inerte consoante 

certidão de Id 24599140. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1102c, do 

Código de Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado 

executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 

49.445,81 (quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta e um centavos). Condeno os Requeridos no pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento nos itens “I, II, III”, 

do § 2º, do artigo 82, do Código de Processo Civil. Determino o 

prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, do CPC. 

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Transitada 

em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória atualizada do 

débito, para prosseguimento na forma executiva. Proceda a secretaria às 

alterações necessárias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 23 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040962-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELZA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040962-78.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Joelza Rosa, no entanto, requereu ao Id 30067821, desistência do feito. 

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 

30067821, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para 

devolução de mandado, uma vez que não houve expedição de mandado 

de busca, apreensão e citação nestes autos. Defiro o pedido de Id 

30067821, remetam-se os autos ao Funajuris, para verificação da 

existência de custas remanescentes de recolhimento pela parte autora. 

Após, intime-se a parte autora para promover o devido recolhimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Promovido o recolhimento e decorrido o prazo 

recursal, proceda-se a baixa na distribuição e arquivamento dos autos, 

com as cautelas de estilo. Caso não promova a parte autora o 

recolhimento devido e decorrido o prazo recursal, anote-se o débito no 

distribuidor e proceda-se ao arquivamento dos autos. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 23 de 

março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1052763-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ PROCESSO n. 

1052763-88.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução, Tutela de Urgência]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

MARIA DE SOUZA MOURA POLO PASSIVO: JOSÉ DE MOURA Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder 

a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Maria de Souza Moura 

interpôs a presente Ação de Divórcio em face de José de Moura, 

requerendo a confirmação da liminar e decretação do divórcio entre 

requerente e requerido. DECISÃO: Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, 

proposta por Maria de Souza Moura, em face de José de Moura, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Indefiro o pedido liminar para 

decretação do divórcio, pois, em que pese se tratar de direito potestativo, 

é necessária a citação do requerido, e, além disso, a certidão de 

casamento, acostada aos autos, encontra-se desatualizada. Indefiro, por 

ora, o pedido de citação do requerido por edital, pois a citação por edital é 

medida excepcional, sendo esta alternativa utilizada, tão-somente, após 

serem esgotadas as possibilidades de localização da parte requerida. 

Sendo assim, determino que se promovam buscas, por meio dos Sistemas 

conveniados, visando à obtenção do endereço de José de Moura, filiação: 

Pedro de Moura e Judite Francisca de Moura, data de nascimento: 

13/04/1948. Caso a busca reste positiva, cite-se a parte requerida. Uma 

vez esgotadas as tentativas de citação pessoal do requerido, defiro, 

desde já, o pedido de citação por edital, conforme pleiteado, pelo prazo de 

20 (vinte) dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso IV 

do art. 257 do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação 

da parte ré, remetam-se os autos ao (a) nobre Defensor (a) Público (a) 

que, representa os interesses da parte contrária que, ora nomeio como 

curador (a) especial do requerido, conforme disciplina o art. 72 do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de dezembro de 2019. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez- Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Em caso de revelia 

será nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA BEATRIZ COSTA 

PHILIPPSEN, digitei. CUIABÁ, 18 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.AB

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036235-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

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

1036235-13.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAILTON BITTENCOURT DE 

SOUZA REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos etc. Intime-se o 

subscritor de id 30499112, de que o processo não encontra-se parado, 

tendo em vista, fora enviado para distribuição em 23/11/2018 às 13:37, 

conforme id 16638383, devendo acompanhar o andamento perante a 

Justiça Federal. Arquive-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de março de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029672-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAMUR MARCELA SERRA OLIVEIRA OAB - MT24458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1029672-66.2019.8.11.0041 

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

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

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

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

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1053279-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA REGINA OLIVEIRA CRUZ SOLANO (INVENTARIANTE)

ALESSANDRA CARLA RODRIGUES DE BARROS POLATO 

(INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA LEMES DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1053279-11.2019.8.11.0041 

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

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

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

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do parecer ministerial, bem 

como da petição protocolada peloTerceiro interessado. CUIABÁ, 23 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0004635-79.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. M. F. (REQUERENTE)

M. H. G. P. (REQUERENTE)

N. P. D. O. (REQUERENTE)

P. R. D. S. M. (REQUERENTE)

A. G. D. S. (REQUERENTE)

J. S. S. D. M. B. C. (REQUERENTE)

J. A. P. D. M. (REQUERENTE)

P. D. B. P. D. M. (REQUERENTE)

M. A. C. D. M. (REQUERENTE)

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

M. A. D. S. (REQUERENTE)

M. P. D. M. (REQUERENTE)

A. S. F. (REQUERENTE)

N. P. D. O. (REQUERENTE)

S. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038-O (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0004635-79.2004.8.11.0041 

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

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

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

prazo de 5 (cinco) dias, cumprir as determinações constantes da decisão 

proferida no ID.27507738, a seguir transcrita: "Após a comprovação das 

baixas das penhoras realizadas no rosto dos autos, além das certidões e 

recolhimentos a que ficou condicionado (id. 21633740), expeça-se o 

formal de partilha", sob pena de remessa dos autos ao arquivo. CUIABÁ, 

23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0012646-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS DIAS COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB - MT4455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT18240-O (ADVOGADO(A))

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0012646-14.2015.8.11.0041 

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

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

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

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

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102268 Nr: 6875-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MECCHI DE ARRUDA, HELEN MECCHI DE 

ARRUDA FIGUEIREDO (FALECIDA), HELIMAR TADEU DE ARRUDA 

FIGUEIREDO, MÁRIO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, DOMINGO SÁVIO DE 

ARRUDA FIGUEIREDO, EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA FIGUEIREDO, 

LEONARDO DE ARRUDA FIGUEIREDO, ROSELI PEREIRA MECCHI DA 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIRO PONCE DE ARRUDA, ESPÓLIO DE 
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JOSEPHINA MECCHI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Buzelle - OAB:2381, JOSÉ 

CORREA DA COSTA - OAB:0532/MT, JUDERLY SOARES VARELLA 

JUNIOR - OAB:7298/OAB/MT, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100, 

NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:MT 13100, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT, ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - OAB:6108 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR MAZZETTI - 

OAB:147144/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WOLNEY LEITE DE 

LIMA, para devolução dos autos nº 6875-51.1998.811.0041, Protocolo 

102268, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269506 Nr: 1735-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:16554/E, 

Larissa Hernandes Zanetti - OAB:13360/MT, LUCAS CAVALCANTE 

DA SILVA - OAB:18.631/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - 

OAB:14.668/MT, SELMA PAES - OAB:MT/ 16.347-A, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - OAB:12264, 

PATRÍCIA PIRAJÁ - OAB:12.938

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOELMA DOS REIS 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 1735-21.2007.811.0041, Protocolo 

269506, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355536 Nr: 25877-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZDALMA CAMARGO PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERESTINO RODRIGUES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARITO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7.531/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAISSA 

MAFESSONI, para devolução dos autos nº 25877-55.2008.811.0041, 

Protocolo 355536, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799130 Nr: 5549-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEGDA, IMGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDA, EMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA VIEIRA DE MOURA - 

OAB:16.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX BENEDITO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 5549-31.2013.811.0041, Protocolo 

799130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034205-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHIOGO MATOS DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLI FRANKE DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1034205-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DHIOGO MATOS DUTRA EXECUTADO: ORLI FRANKE 

DUTRA Vistos etc. Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por 

Dhiogo Matos Dutra, representado por sua genitora Marliane Matos do 

Nascimento, em desfavor de Orli Franke Dutra, devidamente qualificados. 

O requerido atingiu a maioridade no curso da ação, sendo sua 

representação regularizada no id. 29957754, A ação foi recebida, por 

força da decisão de id. 15832100, que concedeu a gratuidade processual 

postulada e determinou a citação da parte requerida, para pagamento do 

débito alimentar em atraso, referente aos meses de julho a setembro/2018, 

bem como as prestações que vencessem no curso da ação, sob pena de 

protesto judicial e de prisão civil. O requerido realizou pagamentos parciais 

ao longo do processo, mas, devido ao não pagamento do valor integral, foi 

decretada sua prisão civil, por força da decisão proferida no id. 28340383. 

Novo pagamento parcial foi realizado, a teor do que informado pelo 

exequente no id. 29951747, todavia, logo na sequência, o requerido 

comprovou o pagamento integral do débito alimentar em atraso (id. 

30220256). Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, diante do pagamento integral do débito ora 

executado. Revogo a ordem de prisão civil de Orli Franke Dutra. 

Expeça-se contra-mandado de prisão. Promova-se a baixa do sistema do 

mandado de prisão civil. Procedam-se as baixas junto aos sistemas de 

crédito e protesto. Expeça-se alvará eletrônico, para levantamento dos 

alimentos, depositados em conta judicial, em favor do autor. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como, dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

em atenção ao disposto no art. 85, §8º, do CPC. Ciência ao zeloso 

Ministério Público. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente, de nova 

determinação. Custas pelo requerido. P.I.C. Cuiabá-MT, 23 de março de 

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

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010265-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES OAB - MT16860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Curatela proposta por Luzia de Fátima da Silva em face de Adriana Fátima 

da Silva. É imperioso recomendar ao subscritor da petição inicial, que ao 

promover a juntada de documentos digitalizados observe o disposto no 

art. 14, § 1º, da Resolução n. 185/2013/CNJ e da Resolução n. 3/2018 do 

Tribunal Pleno-TJMT, no sentido de zelar pela qualidade e legibilidade dos 

documentos, evitando a juntada de documentos ilegíveis ou que não 

reproduzem a integralidade do documento original, o que não foi 

observado, na digitalização dos documentos que acompanham a inicial, 

tornando impossível visualizar a integralidade dos documentos. Assim, 

determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o 

autor junte aos autos documentos legíveis, para posterior análise do 
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recebimento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010401-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MAIA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA OAB - MT25018/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACHID MOHAMED RACHID HASSOUN (REU)

EMINA MOHAMED RACHID HASSOUN (REU)

RACHIDA MOHAMED RACHID HASSOUN (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo nº. 

1010401-37.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, 

proposta por Raimunda Maia Borges em face dos herdeiros de Mohamed 

Rachid Hassoun, quais sejam, Rachid Mohamad Rachid Hassoun, Emina 

Mohamed Rachid Hassoun e Rachida Mohamed Rachid Hassoun. Designo 

audiência de conciliação, para o dia 01 de julho de 2020, às 14h00min. Se 

não houver acordo, os requeridos terão, a partir daquela data, o prazo de 

15 (quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

reveli. A requerente deverá apresentar prova de seu estado civil (certidão 

de nascimento atualizada ou de casamento, com averbação do divórcio). 

Cientifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012442-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE LARA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR OAB - MT7670-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOFIA DO AMARAL CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1012442-74.2020.8.11.0041. REQUERENTE: RICARDO DE LARA PINTO 

REQUERIDO: SOFIA DO AMARAL CARVALHO Vistos. Trata-se de Ação 

de Curatela proposta por Ricardo de Lara Pinto em face de Sofia de 

Amaral Carvalho. É imperioso recomendar ao subscritor da petição inicial, 

que ao promover a juntada de documentos digitalizados observe o 

disposto no art. 14, § 1º, da Resolução n. 185/2013/CNJ e da Resolução n. 

3/2018 do Tribunal Pleno-TJMT, no sentido de zelar pela qualidade e 

legibilidade dos documentos, evitando a juntada de documentos ilegíveis 

ou que não reproduzem a integralidade do documento original, o que não 

foi observado, na digitalização dos documentos que acompanham a inicial, 

tornando impossível visualizar a integralidade dos documentos. Assim, 

determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o 

autor junte aos autos documentos legíveis, para posterior análise do 

recebimento, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034518-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL GORGONHO DE OLIVEIRA (REU)

LEVI GORGONHO DE OLIVEIRA (REU)

BELZAIR GORGONHO DE OLIVEIRA (REU)

ILMA GORGONHO DE OLIVEIRA (REU)

JOSE GORGONHO DE OLIVEIRA (REU)

JULIO GORGONHO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Considerando que decorreu 

o prazo requerido no id. 25037905, intime-se a parte autora para cumprir 

integralmente a determinação do despacho de id. 22595894, no prazo de 

15 (quinze) dias, por intermédio de advogado, sob pena de indeferimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009483-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITHINNEIDY NEVES DE OLIVEIRA BIDOIA (REQUERENTE)

JACKSON ARTHUR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Processo nº. 

1009483-33.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de pedido de Homologação 

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

Regulamentação de Visitas proposto por Withinneidy Neves de Oliveira 

Bidoia e Jackson Arthur Pereira. Considerando a natureza do pedido, para 

comprovar o estado civil, os requerentes devem acostar aos autos 

certidão de nascimento ou de casamento com averbação do divórcio, 

atualizada. Da mesma forma como no Cartório de Registro Civil as pessoas 

precisam provar o desimpedimento para se casarem, em juízo também 

precisam, para o reconhecimento da união estável. Se algum dos 

requerentes for casado, deverá indicar o nome do cônjuge e endereço, 

para que seja citado, pois será evidente o interesse jurídico para 

contestar. Assim, concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para a emenda 

da inicial, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

processo, sem julgamento de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026070-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. I. (REQUERIDO)

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação da parte REQUERIDO: CARTEIRA DE IDENTIDADE, CRISTINA 

APARECIDA DA SILVA. CUIABÁ, 23 de março de 2020. RAILDA EUGENIA 

DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021503-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. L. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1021503-90.2019.8.11.0041 CRISTIANE TENORIA LIMA MACHADO - CPF: 

022.725.381-77 (EXEQUENTE) WELLINGTON VIEIRA LEITE - CPF: 

733.926.261-04 (EXECUTADO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, ao MM. 

Juiz de Direito, que em cumprimento ao r. MANDADO DE INTIMAÇÃO, de 

posse do aludido, me dirigi até o endereço citado, e lá estando após as 

formalidades legais, PROCEDI A INTIMAÇÃO DE WELLINGTON VIEIRA 

LEITE, que assina no verso do mandado e que bem ciente ficou recebendo 

a contrafé, que lhe ofereci por todo seu teor e.na forma da lei.;.. /MT, 17 

de fevereiro de 2020. MIGUEL CARLOS TADEU ATALA Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025250-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

M. A. D. C. (AUTOR)

J. V. D. C. G. R. (REQUERENTE)

N. I. D. C. R. (REQUERENTE)

R. A. D. C. G. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. B. (REQUERIDO)

I. B. G. R. (REQUERIDO)

J. G. P. D. A. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

5. S. N. E. R. D. I. 2. C. I. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

1025250-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: NATHALIE INES DE CAMPOS 

RONDON, RAPHAEL AUGUSTO DE CAMPOS GOMES RONDON, JOAO 

VICTOR DE CAMPOS GOMES RONDON REQUERIDO: IRACEMA CURVO 

BIANCARDINI, JOAO GOMES RONDON, JOÃO GOMES PONCE DE ARRUDA 

RONDON, ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON Vistos. Cuida-se de 

Cautelar inominada, distribuída primeiramente ao nobre Juízo da 5ª Vara 

Especializada de Famílias de Cuiabá/MT, que deferiu a tutela pretendida, e 

determinou a averbação de cláusula de inalienabilidade no imóvel, objeto 

de discussão nos autos (id 14684496). A Ação Declaratória de 

Reconhecimento de Doação inoficiosa com Pedido de Nulidade foi 

apresentada na movimentação n. 15293613. No id 15142778 foi 

apresentada manifestação de João Gomes Ponce de Arruda Rondon, filho 

de João Gomes Rondon, se insurgindo contra a presente ação. Na 

decisão de id 18954594 foi deferida a gratuidade de justiça, e designada 

audiência de tentativa de conciliação, que foi redesignada para 26.03.2020 

(id 26655750). As requeridas apresentaram Exceção de Prevenção, 

alegando que a competência para processar e julgar o feito seria Desta 

Vara Especializada. Assim, o juízo da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões declinou de sua competência, e determinou a remessa dos 

autos a este juízo, id 23994025. Dessa decisão, os autores interpuseram 

Agravo de Instrumento (id 26345871), e como se vê na movimentação n. 

27584487, a excelentíssima Desembargadora Relatora, em sede de liminar, 

atribuiu a este juízo a competência para processar e julgar o feito. Assim, 

recebo os autos na forma declinada. Revogo a decisão de id 26655750, 

que designou audiência de tentativa de conciliação, e determino a 

intimação das requeridas, na pessoa de seu advogado legalmente 

constituído nos autos para, querendo, apresentarem defesa no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Se for o caso, a tentativa de 

conciliação ocorrerá previamente aos atos de instrução. Ainda, determino 

que seja retificado no sistema o polo passivo da ação, já que houve 

pedido de emenda à inicial (ids 15293613 e 19833759). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004500-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO OAB - MT15240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. F. (REQUERIDO)

J. F. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALINO CESAR DE MAGALHAES OAB - MT14445-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PETIÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANEXO. PROCURAÇÃO ANEXO

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

Processo Número: 0012637-43.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEROSO RODRIGUES DE SOUSA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMAR BARBOSA BELEM OAB - MT3267/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILONE BISCHOFF PRESSI (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que 

inexitosas as pesquisas realizadas na decisão do id. 25612017, intimo a 

exequente para requerer o que entender de direito em 05 dias, cujo prazo 

inicial será contado da data do retorno do prazo processual. Cuiabá, 23 de 

março de 2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 

SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020917-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO HENRIQUE BERGO BERNARDO SOUZA (INVENTARIADO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1020917-24.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA HELENA OLIVEIRA AMORIM INVENTARIADO: 

FREDERICO HENRIQUE BERGO BERNARDO SOUZA Vistos. Trata-se de 

ação em que foi determinada a emenda da petição inicial por duas vezes 

(ids. 9345876 e 13320688), a fim de que fosse instruída com documento 

imprescindível para seu processamento, o que não foi promovido pela 

parte autora, conforme certidão exarada no processo. É o breve relatório. 

D E C I D O. A ausência de documento imprescindível para propositura da 

ação (CPC, art. 321), impõe a extinção do processo, independentemente 

da intimação prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, 

conforme jurisprudência a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. 

NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não atendida a 

determinação de emenda à inicial, é cabível o seu indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. 2. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a 

observância da intimação pessoal da parte autora, em razão dessa 

hipótese não se encontrar inserida no § 1º do artigo 485 do Código de 
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Processo Civil. 3. Apelação cível conhecida e não provida. (Apelação 

Cível, Nº 1179872, 1ª Turma Cível, Tribunal de Justiça do DFT, Relatora: 

Simone Lucindo, Julgado em: 19-06-2019).” Em face do exposto, com 

fundamento parágrafo único do art. 320, do art. 321 e art. 330, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por conseguinte, nos 

termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código, DECLARO extinto o 

processo sem resolução de mérito. Defiro o pedido de assistência 

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

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2019. 

Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1044956-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MATILDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. No id. 24715646 

fora determinado a emenda da inicial, oportunidade em que as requerentes 

pugnaram pela dilação do prazo em razão da dificuldade de promover a 

retificação da certidão de óbito – id. 28386670. Considerando o lapso 

temporal desde a última manifestação da parte autora, intime-a para 

cumprir integralmente a determinação do despacho de id. 24715646, no 

prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de advogado, sob pena de 

indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1044582-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. F. (EXECUTADO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

observância ao § 4º do art. 203 do CPC e orientação do art. 790 da CNGC, 

intimo a exequente para apresentar planilha atualizada do débito que se 

venceu no curso da execução, noticiado no id. 26057403, para as devidas 

providências, conforme determinação judicial. Cuiabá, 23 de março de 

2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929458 Nr: 48992-95.2014.811.0041

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVCDS, DLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 48992-95.2014.811.0041, 

Protocolo 929458, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018235-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANA ROCHA ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA GODOI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1018235-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: THAIANA ROCHA ASSIS 

EXECUTADO: CLAUDIO PEREIRA GODOI Vistos. Constato que por duas 

vezes o executado efetuou o pagamento parcial da dívida, apenas do 

valor constante do mandado (primeiro do mandado de citação, depois do 

de prisão), ignorando as parcelas posteriores que venceram no curso do 

processo, conforme explanado nas movimentações n. 15138649 e 

29353690. Importa destacar ainda, que tanto no mandado de citação 

quanto no mandado de prisão, constaram as advertências de que a “dívida 

englobava as parcelas já vencidas, mais as que venceram no curso do 

processo”, e que “o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil”. Nesse passo, está evidente no 

caderno processual que o devedor agiu de forma deliberada, contrariando 

a ordem emanada deste Juízo pela segunda vez, mesmo ciente que o 

pagamento parcial do débito não afastaria o decreto prisional. Diante do 

exposto, e com base no § 3º do art. 528 do Código de Processo Civil e art. 

5º, inciso LXVII da Constituição Federal, decreto a prisão civil do 

alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até quitação 

integral da dívida. Expeça-se mandado de prisão por meio do sistema 

BNMP/CNJ, ressalvando que a custódia deverá ser cumprida no 

estabelecimento mais próximo da residência do executado ou no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá (antiga Cadeia Pública do Carumbé), porém, 

separado dos demais presos comuns. Consigne-se, ainda, que o débito é 

o constante do cálculo atualizado da dívida juntado ao processo (id 

29353690), mais as prestações vencidas, após a referida atualização do 

débito. Expeça-se ofício solicitando reforço policial para o cumprimento do 

mandado de prisão. Promova-se o necessário para que a dívida seja 

protestada (CPC, art. 528, § 1º). Por fim, determino as diligências 

necessárias à imediata liberação do valor pago, cujo comprovante de 

depósito consta às fls. 43/45, do id 29296046 (dados bancários para 

liberação, informados na movimentação n. 29353690). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010968-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Roberto Carlos de 

Almeida em face de seu pai Antônio de Almeida. Considerando as 

informações de que o requerido encontra-se na UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo), conforme consta na inicial, com quadro grave 

resultante de Acidente Vascular Cerebral CID: I10.0, I12.0, I64, A41.9, – id. 

30147921. Nomeio o requerente Roberto Carlos de Almeida como seu 

Curador provisório. Diante do quadro clínico, deixo de determinar a sua 

citação e intimação para audiência de entrevista e determino seja 

procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para 
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comprovação da situação atestada. O relatório deverá ser apresentado no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência 

ao Ministério Público. Lavre-se o termo de compromisso nos termos 

pleiteados na inicial. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1009822-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MARQUES MATOS (REQUERENTE)

JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTIANE MAMEDE LUCENA PEREIRA OAB - MS19043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1009822-89.2020.8.11.0041 Vistos. Recebo os autos na forma declinada. 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Autorização Judicial 

proposta por Angelina Marques Matos e José Donizete de Oliveira, para 

fins de levantamento de valores existente junto ao Banco Bradesco de 

titularidade de seu filho Rafael Luiz Marques de Oliveira, falecido em 

25/11/2019, sob os fundamentos lançados na inicial. Oficie-se ao Juízo da 

Quarta Vara do Trabalho da comarca de Cuiabá-MT, para que apresente 

informações referente ao processo da Ação de Consignação em 

Pagamento em desfavor dos herdeiros do falecido Rafael Luiz Marques de 

Oliveira, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se ao Banco Bradesco para 

que apresente extrato de todos os valores depositados em conta do 

falecido Rafael Luiz Marques de Oliveira, no prazo de 10 (dez) dias. 

Oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que informe a este juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a existência de saldo de FGTS, 

PIS/PASEP e outros valores, sejam em aplicações financeiras ou em conta 

corrente, em nome do de cujus. Oficie-se, ainda, ao INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, solicitando no prazo de 10 (dez) dias, 

informações sobre a existência de dependentes do falecido cadastrados 

naquele órgão. Determino ainda, a consulta de valores em nome do de 

cujus, via sistema BACENJUD. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006792-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA FERRARI MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILSON BENTO MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens proposto por Tânia Cristina 

Ferrari Maia em face de Juilson Bento Maia. A autora busca, em sede de 

tutela de urgência a fixação dos alimentos provisórios em 1 (um) salário 

mínimo, no entanto, não acostou nenhuma prova dos rendimentos do 

requerido, nem comprovou sua necessidade em situação de urgência pois 

a mesma ainda informou que é aposentada. Sendo assim, indefiro o 

pedido. Com relação à partilha de bens, não sendo comprovada a 

propriedade, a partilha ficará restrita apenas ao campo obrigacional. 

Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 30 de Abril de 

2020, às 15h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038661-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS HATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZUCO SENGA HATA (REU)

JESSICA FERNANDA YOSHIDA DE FREITAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038661-61.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DOMINGOS HATA REU: SUZUCO SENGA HATA, JESSICA 

FERNANDA YOSHIDA DE FREITAS Vistos. Na movimentação de id. 

30513737 a parte embargante se insurge contra a contradição existente 

na sentença exarada junto ao id. 29304663, precisamente no que se 

refere ao nome correto do testamenteiro, bem como a concessão de 

justiça gratuita na presente demanda. É o necessário à análise decisão. 

Estando sedimentado o entendimento no sentido de que cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão Judicial, nos termos do artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, passo ao conhecimento dos 

Embargos. O embargante alega que a decisão foi contraditória quanto ao 

nome do testamenteiro constante do item “IV” da sentença, bem como a 

concessão da justiça gratuita. Portanto, diante do exposto, CONHEÇO do 

recurso de Embargos Declaratórios e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim 

de determinar que faça constar: “IV. Nomeio como testamenteiro o 

requerente DOMINGOS HATA. Custas recolhidas.” No mais, mantenho os 

demais termos da sentença do id. 29304663. Expeça-se o necessário. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004715-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES BIJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n ° . 

1004715-64.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento nos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

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

Alimentos c/c Partilha de Bens proposta por Letícia Borges Bijos em face 

de Elton José da Silva. Quanto ao pedido de tutela antecipada para a 

fixação de alimentos à requerente, considerando a informação de que 

convivem em união estável por 12 (doze) anos, arbitro alimentos 

provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do 

requerido, compreendidos como tais, toda e qualquer remuneração, 

inclusive férias e 13º salário, quando houver, descontados apenas os 

valores a título de previdência social pública e imposto de renda retido na 

fonte. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a requerente informar nos 

autos sua conta bancária. Após, expeça-se ofício para desconto em folha 

de pagamento. O valor da pensão poderá ser revisto a qualquer momento, 

mediante provocação acompanhada de fatos que a justifiquem. Quanto à 

partilha dos bens elencados na inicial, deixo para apreciá-lo, após a 

angularização processual. Oficie-se a Segunda Vara do Trabalho da 

Comarca de Cuiabá, para que preste a este Juízo, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, informações sobre o processo de código n°. ATOrd 

0000261-31.2019.5.23.0002. Designo audiência de conciliação para o dia 

30 de abril de 2020, às 14h30min. As partes deverão comprovar, na 

oportunidade, o seu estado civil, para averiguação sobre a ausência de 

impedimentos legais. Se não houver acordo, o requerido terá, a partir 

daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008527-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RIVALDINA DA SILVA MARACAIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Rivaldina da 

Silva Maracaipe em face de seu filho Rodolfo da Silva. Diante da 

plausibilidade do pedido, conferida pelo documento de id. 29629599, defiro 

o pedido de curatela provisória e nomeio a requerente Rivaldina da Silva 

Maracaipe como curadora provisória. Lavre-se o termo de compromisso. 

Cite-se e intime-se o requerido para comparecer perante este Juízo no dia 

14 de maio de 2020, às 13h30min para ser entrevistado. Após a audiência, 

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

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

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

condições de locomoção para se apresentar em Juízo. Com as 

informações, conclusos. Conste do mandado que o mesmo poderá 

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

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

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

Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011105-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL MANOEL DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos dos artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Ana Maria de Santana em 

face de seu filho Marciel Manoel de Santana. Considerando as 

informações de que o requerido encontra-se na UTI (Unidade de 

Tratamento Intensivo), conforme consta na inicial, com quadro grave de 

Pneumonia não especificada, Insuficiência Renal Crônica e Insuficiência 

Respiratória não classificada – CID10: J18.9, N18.9 e J96.0,– id. 

330172685, nomeio a requerente Ana Maria de Santana como sua 

Curadora provisória. Diante do quadro clínico, deixo de determinar a sua 

citação e intimação para audiência de entrevista e determino seja 

procedido estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo, para 

comprovação da situação atestada. O relatório deverá ser apresentado no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Com o laudo nos autos, dê-se ciência 

ao Ministério Público. Lavre-se o termo de compromisso nos termos 

pleiteados na inicial. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

urgência. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1045654-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BIANCARDINI DO PRADO (REQUERENTE)

ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ACOES IBRX ATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO (REQUERIDO)

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO EM ACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de Autorização 

Judicial proposta por Geraldo Biancardini do Prado e Zilá Biancardini do 

Prado Amaral, para levantamento e saque de valores referentes a 

investimentos em fundos de titularidade do de cujus José Rodrigues do 

Prado, falecido em 08/04/1988, sob os fundamentos lançados na inicial. 

Preliminarmente, é mister consignar que é descabido o interesse jurídico, 

nesta ação, do Banco Bradesco e do Banco Itaú, uma vez que não são 

partes legítimas. Portanto, determino a exclusão do Banco Bradesco e do 

Banco Itaú, do polo passivo desta ação. Oficie-se ao Banco Itaú, para que 

informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a 

existência de saldo de aplicações financeiras em fundos, em nome do de 

cujus José Rodrigues do Prado. Oficie-se o Banco Bradesco, para que 

informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre a 

existência de saldo de aplicações financeiras em fundos, em nome do de 

cujus José Rodrigues do Prado. Intime-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz 

de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1011315-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BONFIM (REQUERENTE)

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

SERGIO VALERIO

 

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

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

1011315-04.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIA BONFIM Vistos. 

Marcia Bonfim, devidamente qualificada, formulou o presente pedido de 

Autorização Judicial, com expedição de Alvará, para fim de levantamento 

e saque dos valores, provenientes de FGTS, de Jhonatan Bonfim Gomes 

Pereira, filho da requerente, falecido em 08 de setembro de 2013, sob os 

fundamentos lançados na inicial. É o breve relatório. D E C I D O. Os 

documentos aportados comprovam que a requerente tem legitimidade para 

formular este pedido, visto que é mãe e única herdeira do falecido (id. 

3019803). Dessa forma, estando satisfeitas as exigências legais, defiro o 

pedido de autorização judicial, por meio de alvará, formulado na inicial, 

autorizando o levantamento e saque dos valores relativos ao FGTS do 

falecido, Jhonatan Bonfim Gomes Pereira em favor da requerente Marcia 

Bonfim. Expeça-se o alvará, conforme deliberação supra. Ao alvará 

deverá ser juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita 

integralmente no alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Sem custas, porque defiro o requerimento de 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. P. I. C. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002476-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIS SANTIN BORGES (AUTOR(A))

SADI BRUNO FREITAS SANTIN (AUTOR(A))

ANGELA KEMZIA SANTIN (AUTOR(A))

ALLYSSON VINICIUS FERREIRA SANTIN (AUTOR(A))

CELSO SANTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTIN (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 0002476-41.2019.8.11.0041 Ação: 

Remoção de Inventariante Vistos, etc... Analisando os autos observa-se 

que o Requerente manifestou no Id 26866109, alegando que a Requerida 

estaria litigando de má-fé, bem como ratificando a pretensão de remoção 

do encargo de inventariante. Diante disso, antes de decidir, necessário 
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oportunizar o contraditório, até para que não se cogite de nulidade, mesmo 

porque, assim já se decidiu: “Para a condenação em litigância de má-fé, 

faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a 

conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas e que à parte tenha sido oferecida a oportunidade de defesa 

(CF, art. 5º, LV)...” (RSTJ 135/187). Ademais: “Em qualquer etapa do 

processo ou procedimento a parte precisa ser antes informada da 

imputação, com oportunidade de defesa, para, somente depois, o juiz 

decidir.” (...) ”informação obrigatória e possibilidade de reação.” (in 

BATISTA LOPES, João. Curso de Direito Processual Civil, v. I. São Paulo: 

Atlas) Assim sendo, intime-se a Requerida para manifestar no prazo de 

dez dias, e, além disso, objetivando melhor subsidiar decisão, em seguida, 

voltem os autos conclusos juntamente com a Ação de Exigir Contas, 

Processo n. 0002475-56.2019.8.11.0041, e, demais processo associados. 

Intimem-se e cumpra-se.

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

Processo Número: 1008391-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1008391-20.2020.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: FERNANDA RAMOS GONCALVES Endereço: RUA 

PRESIDENTE NILO PEÇANHA, 328, (LOT. S. HELENA), QUILOMBO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78045-080 REQUERIDO: Nome: JOSE JULIO DE ANDRADE 

Endereço: RUA DAS PALMEIRAS, 281, CENTRO, COLNIZA - MT - CEP: 

78335-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor para, caso queira, 

impugnar a contestação apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 21 de março 

de 2020. (Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora 

J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009744-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. O. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1009744-66.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: SILVIA DAS CHAGAS LENDENGUES Endereço: AV 

ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1521, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 REQUERIDO: Nome: CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA TUIUIÚ, 19, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 FINALIDADE: 

Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAÇÃO 

do representante do autor para manifestar sobre a certidão de decurso de 

prazo, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 21 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Marya Santana de Souza Gestora Judiciária 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001978-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FELIPE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DOS SANTOS FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1001978-93.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ZILDA FELIPE DA SILVA Endereço: RUA MARCOS 

DA LUZ, 30, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-120 

REQUERIDO: Nome: NELSON DOS SANTOS FRANCISCO Endereço: rua 

Jatuarana, 3095, BOM FUTURO, MACHADINHO D'OESTE - RO - CEP: 

76868-000 FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono 

o feito para INTIMAÇÃO do representante do autor da suspensão do feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cuiabá - MT, 21 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044550-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FRANCO DA SILVA OAB - MT23466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

A. P. B. D. O. (REU)

C. B. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1044550-93.2019.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post 

Mortem, ajuizada por Zenia Alves Barbosa, em desfavor dos filhos 

A.P.B.de O. e C.B.de O., menores de idade, todos qualificados nos autos, 
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sob o argumento, em síntese, de que manteve um relacionamento 

duradouro, público e contínuo com o falecido José Marcelo de Oliveira, por 

mais de 13 (treze) anos, desde 2006 até o seu óbito que ocorreu em 

13/07/2017. Prossegue dizendo que da união nasceram 02 filhos, ora 

Requeridos, ambos menores de idade e, que da união não restou bens a 

serem partilhados. Pede ao final, seja julgado procedente seu pedido para 

fins de reconhecer/dissolver a união estável com o falecido. Requereu, 

ainda, seja realizada a pesquisa via sistema Bacenjud. Instruiu a inicial 

com os documentos de Id n. 24636920 ao 24640262. Decisão acostada no 

Id n. 24982579, deferindo os benefícios da gratuidade da justiça, além de 

determinadas outras providências. Declarações acostadas com 

reconhecimento de firma pelas testemunhas da Autora reconhecendo a 

união havida entre a Requerente e o falecido, Id n. 25480766-Pág. 1/3. 

Após ser nomeado curador especial aos menores/Requeridos foi 

designada audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, 

bem como, indeferido o pedido de pesquisa via Bancejud para os fins de 

tentar encontrar valores depositados, por não ser cabível neste 

procedimento, Id n. 26037640. Aberta a audiência, a Autora ratificou os 

termos da inicial e, em seguida, foi colhido o depoimento de 03 (três) 

testemunhas em termos separados, sendo declarada encerrada a 

instrução processual, Id n. 30027259. O curador especial nomeado aos 

Requeridos menores, diante da prova produzida, manifestou favorável ao 

acolhimento do pedido. Parecer ministerial acostado no Id n. 29776214 pela 

procedência do pedido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Não se pode desconsiderar, para decidir, que nos 

termos do artigo 1.723, do Código Civil: “É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo 

de constituição de família”. Conforme relatório acima verifico que em 

audiência as 03 (três) testemunhas arroladas pela parte Autora ouvidas 

em Juízo reconheceram a convivência do casal até a data do óbito do 

falecido. Houve também a juntada de declarações de outras testemunhas 

que indicam a referida convivência, como também, houve a juntada de 

fotografias pela Requerente que reforçam a pretensão inicial. Assim 

sendo, diante do conjunto comprobatório produzido, não há como chegar à 

outra conclusão que não seja o reconhecimento da união estável entre a 

Requerente e o “de cujus”, pelo período informado na inicial. Dessa forma, 

a ação pode ser julgada de plano, uma vez que satisfeitas às exigências 

legais, pois as provas produzidas corroboram as alegações feitas. 

Ressalto, ainda, que cabe ao magistrado, analisando o conjunto fático 

existente nos autos, e em atenção ao art. 371 do CPC, formar livremente 

sua convicção, sem estar adstrito a qualquer espécie probatória. Com 

relação à união estável, cumpre destacar que, à luz do art. 226, § 3º da 

Carta Magna, e artigo 1.723, do vigente Código Civil (Lei nº 10.406/02), a 

união estável duradoura é reconhecida como entidade familiar protegida 

pelo Estado, não podendo sofrer quaisquer limitações. Não se pode 

olvidar, ainda, que a Lei de Introdução ao Código Civil preconiza em seu 

artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 

ela se dirige e às exigências do bem comum”. Neste sentido, aliás: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. Nos termos da legislação civil vigente, para 

o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, a quem propuser o 

seu reconhecimento, de que a relação havida entre o casal foi pública, 

contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar. 

Comprovada a presença da affectio maritalis na relação descrita nos 

autos, conforme se extrai do conjunto probatório, impõe-se a confirmação 

da sentença de procedência. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível 

Nº 70079446837, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 27/03/2019). E mais: “... As provas 

carreadas nos autos são deveras contundentes e provam per si, a união 

estável entre a apelada e o falecido”. (TJMT - Ap, 42668/2006, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/10/2006, Data da publicação no 

DJE 10/11/2006). Dito isto e, pelos motivos acima mencionados, é de se 

reconhecer e dissolver a união estável, pleiteada na peça inaugural (2006 

até 13/07/2017). Ressalto, por oportuno que neste caso, a sentença tem 

natureza puramente declaratória, autorizando-se, assim, a partir dela, a 

busca dos direitos relacionados ao reconhecimento da união estável entre 

o Requerente e a falecida. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão 

da Requerente com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço para 

reconhecer/declarar que efetivamente houve uma união estável entre a 

Requerente Zenia Alves Barbosa e o falecido José Marcelo de Oliveira, 

que se iniciou no ano de 2006 e se dissolveu em 13/07/2017, data do óbito 

deste, para todos os fins de direito. Diante da ausência de pretensão 

resistida, deixo de condenar os Requeridos nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios. Sem custas nos 

termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se, expeça o necessário e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, baixas e anotações. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 0003736-76.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE DALLARMI RODRIGUES FORTES OAB - 545.501.491-91 

(REPRESENTANTE)

MAURICIO BARRIOS JUNIOR OAB - MT16640-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ OAB - MT4481-O 

(ADVOGADO(A))

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT4717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO TADEU MONTEIRO FORTES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 0003736-76.2007.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: MARCELLE DALLARMI RODRIGUES FORTES 

Endereço: DESEMBARGADOR JOSE DE MESQUITA, 255, AP 1004 ES 

SUNSET, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-560 REQUERIDO: Nome: 

EVALDO TADEU MONTEIRO FORTES Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC e da ordem de serviço 

n.º 01/2017, impulsiono os autos para intimação da parte Inventariante, por 

intermédio de seus procuradores, para providências com relação a 

expedição do formal de partilha/carta de adjudicação, ou seja, juntar aos 

autos guia de recolhimento da expedição de formal de partilha/carta de 

adjudicação, com três folhas (cada formal), no prazo de dez dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Cuiabá - MT, 23 de março de 2020. 

( A s s i n a d o  E l e t r o n i c a m e n t e )  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417774 Nr: 4918-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRS, ALDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 4918-92.2010.811.0041, 

Protocolo 417774, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1004046-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO VENTURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA ANUNCIACAO BEZERRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1004046-16.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de Sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, proposta por P.C.V.B., representado por seu 

genitor, em desfavor de Ana Paula da Anunciação Bezerra, todos 

devidamente qualificados nos autos, objetivando inicialmente o 

recebimento das prestações alimentícias em atraso, sob pena de penhora. 

Instruiu a inicial com os documentos necessários a propositura da ação. A 

Executada foi intimada pessoalmente do presente cumprimento de 

sentença, Id n. 18114876, todavia, por estar recolhida, naquele momento, 

no Presídio Feminino Ana Maria do Couto May, fora-lhe nomeado curador 

especial que apresentou contestação por negativa geral, requerendo seja 

julgada improcedente os pedidos iniciais, Id n. 30145639. O Exequente ao 

manifestar reiterou os pedidos de Id n. 19729334, requerendo a penhora 

BACENJUD, RENAJUD e inscrição do nome da devedora no cadastro de 

inadimplentes (SPC. SERASA e Protesto). Vieram-me os autos à 

conclusão. É o relatório. Decido. Verifica-se que a Executada, quando de 

sua manifestação, por meio de Curador Especial nomeado, requereu a 

improcedência do presente cumprimento de sentença. Não obstante, 

considerando o título apresentado pelo Exequente no Id n. 4855597 aliado 

a evidencia do débito alimentar constante nos autos, não restam dúvidas 

que o feito merece prosseguir, mesmo porque, restou incontroversa a 

obrigação da Executada em prestar alimentos a seu filho, tendo em vista a 

relação de parentesco entre eles, pois, como se sabe, esta é uma das 

causas que originam a prestação alimentar. Além do mais, não existe 

nenhum fato novo que indique a impossibilidade absoluta da Executada em 

arcar com o pagamento do débito ou que enseje no indeferimento do 

pedido do Exequente, razão pela qual, rejeito a contestação por negativa 

geral apresentada no Id n. 30145639 e, consequentemente, acolho os 

pedidos de Id n. 22983509. Intime-se, a parte Exequente, através da 

Defensoria Pública, para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito 

alimentar. Se atualizado o débito, determino primeiramente seja realizada a 

tentativa de penhora junto ao BacenJud, nas contas bancárias de 

titularidade da Executada, de valores quanto bastem para a satisfação do 

débito alimentar. Em caso positivo, baixem-se os autos à Secretaria, para 

as providências referentes à vinculação do valor penhorado a este 

processo, expeça-se auto de penhora e tome a Srª. Gestora as 

providências necessárias. Após, intime-se a Executada para oferecimento 

de defesa/impugnação. Em não ocorrendo, certifique-se nos autos. 

Sequencialmente, vista a parte Exequente e, em seguida, conclusos. Caso 

reste negativa, proceda-se a pesquisa e penhora de veículos, via 

Renajud, em nome da Executada. Sendo positiva, lavre-se termo de 

penhora e intime-se a Executada para oferecimento de 

defesa/impugnação. Não ocorrendo, certifique-se nos autos. Após, 

avalie-se e digam em 05 (cinco) dias. Caso as duas pesquisas restem 

negativas, por não vislumbrar óbice legal, e com o objetivo, principalmente, 

de utilizar mais um meio de coerção para tentar aliviar o sofrimento do 

Exequente, defiro o pedido e determino que se expeça o necessário 

(certidão para protesto e ofício para inscrição no SPC/SERASA), a fim de 

atender a pretensão do Exequente, fazendo constar apenas os dados 

estritamente necessários da Executada e que se trata de dívida referente 

à execução. Por fim, resultando todas as pesquisas infrutíferas, dê-se 

vista dos autos ao d. Defensor Público que assiste o Exequente, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar efetivamente bens passíveis de penhora, 

sob pena de suspensão do feito ou extinção, se for o caso. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020856-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LOPES NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ENEIDA MARIA RIBEIRO LOPES E NAVARRO (TERCEIRO INTERESSADO)

URSULA HELENA RIBEIRO LOPES NAVARRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente impulsiono feito com intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para em 5 dias, recolher as custas processuais referente a 

expedição de carta precatória para citação dos herdeiros, nos termos da 

decisão ID. 30066779. CUIABÁ, 23 de março de 2020. MIRELLA JENNIFFER 

DE SIQUEIRA EUGENIO analista judiciária SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA 

E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075

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

Processo Número: 1052442-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1052442-53.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

26226422 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Por consequência, redesigno sua realização para o 

dia 01/06/2020, às 15:30 horas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0042532-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. L. B. (EXEQUENTE)

CLEONICE BARBOSA LIMA (EXEQUENTE)

THAYLA LUAREI LIMA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERREIRA BATISTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Vistos, etc. Tendo em vista que a credora Thayla Laurei Lima 

Batista obteve a maioridade civil, declaro suspenso o trâmite processual e 

determino sua intimação pessoal para que no prazo de 15 (quinze) dias 

regularize a representação processual, sob pena de extinção do feito com 

fundamento no art. 485, IV, do C.P.C. Havendo a impossibilidade de 

intimação pessoal, expeça-se edital com a mesma finalidade do parágrafo 

anterior. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034163-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. B. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Diante do ID n.º 

30081753, redesigno a audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 11/05/2020, às 16:00 horas. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes, cientificando a representante legal do requerente 

para que compareça à audiência acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independente de prévio deposito de rol, importando sua 

ausência em extinção e arquivamento do feito, e do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por meio de advogado, 

passando-se em seguida, à oitiva de testemunhas e à prolação da 

sentença. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 17 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1044907-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY BASTOS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1044907-10.2018.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

30265992 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Assim sendo, designo audiência para entrevista da 

requerida (art. 751, do NCPC), no dia 05/06/2020, às 15:45 horas. Cite-se 

o interditando e intimem-se as partes para comparecerem ao ato, 

cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do NCPC). Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-Mt, 20 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006244-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. P. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108-O (ADVOGADO(A))

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. S. F. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1006244-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): TIAGO FABRICIO DE PINHO DE 

ALVARENGA REU: FERNANDA LORRAINE STROBEL FERRACIN Vistos, 

etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda 

ao dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento 

dos filhos incumbe aos pais, e verificando que o genitor ofereceu os 

alimentos, arbitro alimento provisório no importe de 50% do salário mínimo 

mais o plano de saúde, valor este que entendo o mais adequado no 

momento, possibilitando a satisfação das necessidades do menor, 

devendo ser descontado em folha de pagamento e depositado na Conta 

da genitora do menor, até o dia 10 de cada mês. Quanto às visitas a serem 

realizadas pelo genitor ao filho será em FINAIS DE SEMANA 

ALTERNADOS, com início às 08h00 do sábado e término às 18:00 do 

mesmo dia, ante a tenra idade do menor, devendo o genitor buscar e 

entregar o infante no lar materno. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 06/052020 às 16:30 horas. 

Cite-se a requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Oficie – se ao empregador do requerente para que 

proceda ao desconto em folha de pagamento e deposite na conta da 

genitora do menor e ainda para que envie, no máximo até a data marcada 

para a audiência, informações sobre o salário ou os vencimentos do 

requerente. Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 0019423-49.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA APARECIDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juízo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0019423-49.2014.8.11.0041. REQUERENTE: ABADIA APARECIDA DA 

ROCHA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, etc. Alvará. Determino que seja 

oficiado novamente a Caixa Econômica Federal solicitando informações 

dos extratos dos levantamentos dos valores referentes ao PIS e FGTS em 

nome do falecido JOSÉ DE OLIVEIRA (CPF nº 340.004.021-53), sob pena 

de crime de desobediência, no prazo de 10 (dez) dias. Oficie-se o Banco 

do Brasil, solicitando informações referente ao PASEP em nome do 

falecido JOSÉ DE OLIVEIRA (CPF nº 340.004.021-53), no prazo de 10 

(dez) dias. Após, intime-se a autora na pessoa do seu patrono para 

manifestar, por fim conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

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

Processo Número: 0021406-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GARCIA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0021406-83.2014.8.11.0041. REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE 

BORGES GARCIA REQUERIDO: JOSE GARCIA NETO Vistos, etc. Determino 

a intimação do inventariante para que junte nos autos certidão atualizada 

do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento do 

alvará. Intime-se. Cumpra – se. Cuiabá, 23 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007051-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

E. N. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. F. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1007051-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): DHANUZIA LIMA LEMOS, E. N. L. 

S. REU: LINDOMAR GLEISON FELICIANO SILVA Vistos, etc. Este 

processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao 

dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento 

dos filhos incumbe aos pais, arbitro alimento provisório no importe de 50% 

do salário mínimo, incidindo sobre o 13º e férias, valor este que entendo o 

mais adequado no momento, possibilitando a satisfação mínima das 

necessidades da filha, a ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante 

desconto em folha de pagamento e depósito em conta bancária: Banco do 

Brasil S/A, Agência 1216-5, Conta nº 97.911-2, conta em nome de 

DHANUZIA LIMA LEMOS. Quanto às visitas a serem realizadas pelo 

genitor a filha será visita livre. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 06/05/2020 às 17:30 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Oficie – se ao empregador do requerido para que proceda 

ao desconto em folha de pagamento e deposite na conta acima 

apresentada e ainda para que envie, no máximo até a data marcada para a 

audiência, informações sobre o salário ou os vencimentos do requerido. 

Notifique-se o Ministério Público Intimem – se. Cumpra-se, expedindo-se 

necessário. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1009902-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE IVONE RONDON DUARTE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Deixo de analisar o pedido 

liminar em audiência. Aplicando-se nas ações de revisão o disposto na lei 

de alimentos (LA, art. 13), designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 06/05/2020, às 17:45 horas (art. 693, parágrafo 

único, NCPC). Intime-se o requerente e cite-se a requerida, cientificando-o 

para comparecer à audiência, acompanhada de seu advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência daquele em extinção e arquivamento do processo e a deste em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se em seguida à ouvida das testemunhas. Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 2020. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1052984-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALICIA RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNY RONDON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1052984-71.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ALINE ALICIA RONDON DOS 

SANTOS REQUERIDO: ERNY RONDON DOS SANTOS Vistos, etc. Acolho 

cota do representante do Ministério Público de Id. 29881392, nomeio como 

curador especial para o requerido a Defensoria Pública desta Comarca 

que atua nesta Vara. Intime – se a Defensora Pública para defender os 

interesses do requerido, no prazo legal. Intime - se a parte autora para que 

promova a juntada de exames periciais pertinentes, bem como outras 

perícias psiquiátricas, laudos, etc., atualizados. Homologo o Relatório de 

Estudo Social acostado ao ID 29277214. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra - se. Cuiabá, 12 de março de 2020. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803560 Nr: 10015-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FABIANE LUIZA LISBOA, JULIO CESAR DE 

OLIVEIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462, JADIR WILSON DA SILVA DALVI - OAB:17510, VERA 

LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL DE PINHO 

FONSECA, para devolução dos autos nº 10015-68.2013.811.0041, 

Protocolo 803560, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Citação

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

Processo Número: 1052442-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. B. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1052442-53.2019.8.11.0041. Diante da necessidade de prevenção à 

exposição ao Convid-19 (Novo Coronavirus), suspendo a audiência de ID 

26226422 com fundamento no art. 15, I, da Portaria Conjunta n.º 247, de 

16 de março de 2020. Por consequência, redesigno sua realização para o 

dia 01/06/2020, às 15:30 horas. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de março de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

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

Processo Número: 0020716-98.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0020716-98.2007.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE VIEIRA REQUERIDO: 

ANA LÚCIA VIEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Diante da impossibilidade da 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito conforme 

certidão do Id nº 24887958 Pg 03, realizou-se a intimação via edital (Id nº 

24887958, Pg 05), sendo certificando pelo Senhor Gestor Judicial Id nº 

3056295, que a parte autora até a presente data não se manifestou, 

deixando transcorrer silente o prazo processual, o Ministério Publico 

manifestou pela extinção do feito, sem decisão do mérito. Assim sendo, 

entendo que os autos deverão ser extinto. POSTO ISSO e pelo mais que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 485, III, § 1º do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem decisão de mérito. Sem custas por 

tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 0047710-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELUINO MONTALVAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ITAMAR MONTALVAO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0047710-56.2013.8.11.0041. REQUERENTE: ANA MARIA BEZERRA 

REQUERIDO: ETELUINO MONTALVAO Vistos, etc. Alvará Judicial. Trata – 

se de ALVARÁ JUDICIAL interposto por ANA MARIA BEZERRA 

representante da Fundação Abrigo do Bom Jesus dos Idosos, objetivando 

a concessão de medida judicial para levantar importância de valores junto 

ao INSS referente a remanescente do benefício previdenciário em nome do 

senhor ETELVINO MONTALVAO - CPF: 205.918.611-00, falecido em 09 de 

julho de 2012. O pedido veio acompanhado de documentos. Foi 

determinada a expedição de oficio ao INSS, solicitando-se informações 

quanto à existência de possíveis valores do falecido, sendo informado a 

existência de valores a receber junto ao INSS. É O RELATÓRIO. DECIDO. A 

documentação juntada na inicial comprova que a senhora ANA MARIA 

BEZERRA, representante da Fundação Abrigo do Bom Jesus dos Idosos, 

requer a liberação dos valores junto ao INSS, conforme informações nos 

autos, ocorre que o falecido senhor ETELVINO MONTALVAO - CPF: 

205.918.611-00, na certidão de óbito do falecido tinha um filho senhor 

Itamar Montalvão, sendo determinando por este juízo a sua localização, o 

qual foi negativo, junto a Comarca de Anápolis/GO, conforme carta 

precatória. POSTO ISSO, rejeitar o pedido formulado na ação inicial, diante 

da existência de herdeiro, indeferindo a expedição do Alvará, com fulcro 

no artigo 487, I, do CPC, com decisão de mérito. Transitado em julgado 

certifique – se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e 

anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 20 de março de 2020. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1014590-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS REYES PUERTAS MOTA CORREA (AUTOR(A))

MARIANA REYES PUERTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MOTA CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Trata – se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS ajuizada por MATHEUS REYES PUERTA MOTA CORREA, 

menor representado por MARIANA REYES PUERTAS, em face de 

WAGNER MOTA CORREA. Informa a Senhora Mariana Reyes Puertas que 

do relacionamento havido com o Requerido veio o menor Matheus Reyes 

Puerta Mota Correa. Elucida que atualmente o Alimentante é médico. Ao 

final, em síntese, requer: i) a fixação de alimentos provisórios no patamar 

de 02 (dois) salários mínimos (ID n.º 19282577). Ao realizar o juízo de 

admissibilidade da petição inicial: i) arbitrou-se pensão alimentícia em 01 

(um) salário mínimo a ser depositado no Banco Caixa Econômica Federal, 

Operação 013, Conta Poupança n.º 20606-0, Agência n.º 2295 (ID n.º 

20132499), até o dia 10 (dez) de cada mês; ii) designou-se audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento (ID n.º 19312407). Na data 

de 04.09.2019 (ID n.º 23741941) a parte Requerida foi citada 

pessoalmente. Durante audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento realizada em 10.09.2019: i) em sede de contestação o 

Alimentante contesta todos os fatos alegados na petição inicial, além de 

esclarecer que iniciou sua carreira de médico há pouco tempo. Esclarece 

que há várias dívidas adquiridas durante o período da faculdade (ação de 

execução, protesto) e que não possui emprego fixo, somente realiza 

plantões periódicos e isso impossibilita pagar a pensão pretendida pelo 

Autor. Ao final, em síntese, requereu a improcedência dos pedidos 

contidos na petição inicial; ii) foi apresentada impugnação à contestação; 

iii) com vista dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável à procedência do pedido realizado na exordial; iv) encerrou-se a 

instrução processual; v) as partes apresentaram alegações finais; vi) foi 

reiterado a expedição do ofício de ID n.º 21159069. Vieram conclusos os 

autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata – se de Ação de Alimentos ajuizada 

por Matheus Reyes Puerta Mota Correa, menor representado por Mariana 

Reyes Puertas, em face de Wagner Mota Correa. Inexistem preliminares a 

serem apreciadas. Desse modo, passo à análise do mérito. DO 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL Ao realizar o juízo de 

admissibilidade da petição inicial esse Juízo arbitrou alimentos provisórios 

no equivalente a 01 (um) salário mínimo (ID n.º 19312407) a ser 

descontado da folha de pagamento do Requerido (ID n.º 21096906) sob 

pena de incorrer em crime de desobediência (ID n.º 21159069). Em 

15.07.2019 (ID n.º 29971032) o Ofício n.º 734/2019 (ID n.º 21159069) foi 

recebido por um funcionário de R.G., n.º 2462488-8 (ID n.º 21971032). 

Entretanto, não houve o cumprimento da decisão judicial. Sem embargo à 

decisão proferida, foi expedido novo ofício (ID n.º 24902944, em 

11.10.2019) solicitando “(...) INFORMAÇÕES quanto aos descontos que 

deveriam ter sido nos meses de agosto e setembro de 2019, em folha de 

pagamento do requerido WAGNER MOTA CORREA, CPF: 531.744.961-87, 

conforme Ofício n° 734/2019, de 26 de junho de 2019 (...)”, mas também 
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não houve resposta. Desse modo, tendo em vista que o HOSPITAL SANTA 

CASA - HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ EM PONTES E LACERDA – MT já 

havia sido advertido sobre as consequências do não cumprimento da 

decisão proferida anteriormente, determino seja enviada cópia dos autos 

ao Ministério Público Estadual para que apure a incidência do Crime de 

Desobediência (art. 330 do Código Penal) e Crime Contra a Administração 

da Justiça (art. 22 da Lei de Alimentos). DO MÉRITO Recebida a inicial, 

arbitrou – se o equivalente a em 01 (um) salário mínimo a ser depositado 

no Banco Caixa Econômica Federal, Operação 013, Conta Poupança n.º 

20606-0, Agência n.º 2295 (ID n.º 20132499), até o dia 10 (dez) de cada 

mês. É inquestionável a obrigação do pai em auxiliar na criação da prole 

até que se atinja pelo menos a maioridade civil ( Artigo 229 C/c. Artigo 

1.696 ambos do Código Civil), salvo em caso de estudos até os 24 (vinte e 

quatro) anos de idade. Referida obrigação surge desde a concepção do 

indivíduo no ventre materno, trata – se de um dever de prestar todo o tipo 

de auxílio, fundamentado na própria existência do ser humano. Como nos 

recorda o nobre doutrinador Washington de Barros Monteiro: “ Todo 

homem, quando nasce, torna – se membro integrante de uma entidade 

natural, o organismo familiar. A ela conserva – se ligado durante toda a 

existência, embora venha a constituir nova família. ...”( “ Curso de Direito 

Civil: direito de família, 37. Ed. rev. Atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p.1). 

QUEM DECIDE TER FILHOS, DEVE ARCAR COM AS RESPONSABILIDADES: 

“TJSC: O alimentante não deve apenas dar ‘ as sobras ‘ de seu dinheiro a 

seus descendentes. Se necessário for, ele deve tirar de cima de si para 

dar aos seus pelo menos uma vida digna, afinal, quem decide ter filhos, 

deve arcar com as responsabilidades que aludida opção implica, nunca 

perdendo de vista que essa é uma escolha sem volta, uma vez sendo pai 

ou mãe, o será para sempre, o que importa em dizer que suas 

preocupações podem, muitas vezes, perdurar por toda a vida “ ( AI n. 

03.021929-3, de São José, Rel.: Des. Dionízio Jenczak, j. em 26.10.2004)” 

( AI n. 2006.025930-2, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j.7.11.2006). 

A doutrina e a jurisprudência nos norteiam, a saber, o que compõe os 

referidos alimentos pleiteados, via de regra se traduz os alimentos como 

sendo o conjunto das necessidades básicas para que uma pessoa possa 

ter a sua formação e desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade (Art. 3º do ECA). No mais, o 

ECA, também, determina como dever da família em seu Art. 4º, dentre 

outros o de efetivar os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. “ 

Com base nos ensinamentos de Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, 

podemos conceituar os alimentos como as prestações devidas para a 

satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê – los 

pelo trabalho próprio( GOMES , Orlando. Direito de família ..., 1978, p. 455 e 

DINIZ, Maria Helena. Código Civil...., ob. Cit. 2005, p. 1.33). Aquele que 

pleiteia os alimentos é denominado alimentando ou credor; enquanto 

aquele que os deve pagar é o alimentante ou devedor. O pagamento 

desses alimentos visa à pacificação social, estando amparado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, 

ambos de índole constitucional, ...... .” ( “ Direito Civil – Direito de Família, 

vol. 5, Editora Método, p. 377, Capítulo 7, Flávio Tartuce e José Fernando 

Simão ). Vocábulo “ Alimentos “. O que compreende. TJDF: “ Incluem – se 

dentre as necessidades expressas no vocábulo “ Alimentos “, as 

despesas com educação, assistência médica, lazer, moradia, vestuário, 

higiene, transporte, entre outras que se poderia enumerar na multiplicidade 

de necessidades elencáveis entre as vitais à existência do ser humano. O 

dever de alimentar refere – se não só às necessidades físicas do 

indivíduo, como também e, principalmente, as de cunho moral e social. 

Destarte, aos pais incumbe prover não só as necessidades denominadas 

básicas, como laborar para que aos filhos sejam garantidos os direitos 

elencados no art. 227 da CF, direito à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

colocando – os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão” ( Ap. Cív. N. 2004 01 1 

115317-9, rel. Des. Flávio Rostirola, j. 25.4.2007); TJMG:” A palavra “ 

alimentos “, constate na lei, tem conotação muito mais ampla do que a de 

seu sentido vulgar, encampando não só o sustento como também o 

vestuário, habitação e assistência médica em caso de doença “ ( Ap. Cív. 

N. 1.0479.04.079866-8/0001, rel. De. Célio César Paduani, j. 2.6.2005); 

TJDF: “ Segundo Clóvis Beviláqua, alimentos, na terminologia jurídica, 

significam sustento, habitação, vestuário, tratamento por ocasião de 

moléstia e, quando o alimentário for menor, educação e instrução” ( João 

de Oliveira Bueno Filho, Alimentos na Prática Judiciária, 3ª Edição, 2001, 

Ed. Ícone)” ( Ap. Cív. N. 2002.01.05.003188-8, rel. Des. Maria Beatriz 

Parrilha, j. 26.6.2003). Verifica – se no caso em tela que se trata de se 

fixar alimentos que o requerido deverá pagar a favor de 01 (um) filho. Para 

a fixação de alimentos definitivos temos que levar em consideração ao 

que hoje a doutrina nos ensina como 03 (três) requisitos básicos 

necessidade – possibilidade – proporcionalidade. TJSC: “ Sílvio de Salvo 

Venosa leciona: ‘ De acordo com o art. 1.695, do Código Civil em vigor “ 

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e 

aquele, de quem se reclamam, pode fornecê – los, sem desfalque do 

necessário ao seu sustento’. O dispositivo coroa o princípio básico da 

obrigação alimentar pelo qual o montante dos alimentos deve ser fixado de 

acordo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do 

alimentante, complementando pelo art. 1.694, § 1º. Eis a regra fundamental 

dos chamados alimentos civis:’ os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada””( Ap. Cív. N. 2004.008841-8, rel. Des. Wilson Augusto do 

Nascimento, j. 14.6.2004). “ A regra para a fixação ( CC 1.694 §1º e 

1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico Dessa forma, 

abre – se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o 

enquadramento dos mais variados casos individuais . Para definir valores, 

há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio 

da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. 

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom 

senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito 

justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive 

a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 

segue de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico. “ ( “ 

Manual de Direito das Famílias “, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 

p. 552). Em sede de contestação o Alimentante utiliza as seguintes teses 

para afastar o pedido inicial: i) sua carreira de médico teve início há pouco 

tempo; ii) há em seu nome várias dívidas adquiridas durante o período da 

faculdade (ação de execução, protesto); iii) não possui emprego fixo, 

somente realiza plantões periódicos e isso impossibilita pagar a pensão 

pretendida pelo Autor. Em relação às teses descritas nos itens “i” e “ii” a 

carreira médica é umas das mais rentáveis dos cursos superiores 

disponibilizados, e a afirmativa de que iniciou a pouco tempo no mercado 

de trabalho não é capaz de modificar as necessidades decorrentes da 

relação de parentesco (art. 1.694 do C.C.). Quanto às dívidas adquiridas 

durante o período da faculdade, verifico que o Alimentante juntou aos 

autos : a) Carta Precatória referente a Ação de Execução, Processo n.º 

1002835-79.2019.811.0006, onde figura no polo passivo da demanda 

executiva, cujo débito é o montante de R$ 58.850,76 (cinquenta e oito mil 

oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos); b) Protesto 

realizado em janeiro de 2019 referente ao débito de R$ 1.279,46 (um mil 

duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), oriundo da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Estas não devem sobrepor 

ao direito do Autor em receber alimentos, até porque são somente esses 

dois documentos que constituem o conjunto probatório para demonstrar a 

suposta precariedade financeira do Requerido. No que diz respeito à tese 

contida no item “iii”, é pacífico que em se tratando de filho maior os 

alimentos são devidos desde que haja necessidade, pois a presunção 

aplicada aos filhos menores é afasta. No caso dos autos, a pensão 

alimentícia é devida ao Autor porque restou comprovado que ele cursa 

ensino superior (Direito) na Univag – Centro Universitário (ID n.º 

23763679), cujas mensalidades do período de julho a dezembro de 2019 

(semestre) estão no valor de R$ 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais), a 

ser pago todo dia 15 (quinze), conforme consta no Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais. Ademais, pela regra do ônus da prova incumbe 

ao o Alimentante fazer prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do direito do Autor, conforme está contido no art. 373 do Código de 

Processo Civil. A respeito do ônus da prova, vejamos a Doutrina[1]: [...] O 

ônus da prova como regra de julgamento Ônus é um encargo, previsto em 

lei, atribuído às partes em seu próprio interesse. Caso se desincumbam 

desse encargo, poderão colocar-se em situação de vantagem. Se, porém, 

dele não se desincumbirem, deixarão de obter a vantagem de que 

poderiam ter usufruído se o tivessem exercido, podendo vir a sofrer 

eventuais consequência negativas. Recorrer, por exemplo, é um ônus. Se 

a parte sucumbente na ação se desincumbir desse ônus, adiará o trânsito 
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em julgado da decisão e terá chance de reverter o resultado. Caso não o 

faça, ocorrerá o trânsito em julgado da decisão que lhe foi desfavorável. 

Note – se que ninguém poderá obriga-la a recorrer. O ônus é diferente do 

dever, que é conduta prescrita por lei no interesse de outrem, que pode 

exigir seu cumprimento, sob pena de sanções àquele que o descumpriu. 

Provar é um ônus. Ou seja, se a parte se desincumbir dele, terá melhores 

condições de participar da formação do convencimento do juiz e obter, no 

processo, uma decisão favorável aos seus interesses. Caso não o faça, 

aumentará o risco de que venha a sucumbir. Mas é importante observar 

que o ônus da prova, tal como previsto no art. 373, I e II, é uma regra de 

julgamento ou de juízo. Significa dizer que é dirigida ao juiz, que dela se 

valerá quando, no momento de decidir, verificar que, não obstante a 

atividade instrutória desenvolvida no processo, não foi possível chegar a 

uma conclusão a respeito da ocorrência de determinado fato relevante. 

Nesse ponto, ganha relevância o princípio da aquisição ou comunhão da 

prova. Explica-se: encerrada a fase de instrução, o juiz avaliará todas as 

prova, inclusive aquelas cuja produção determinou de ofício, 

independentemente de quem as tenha requerido ou produzido, e verificará 

se ainda restam dúvidas quanto às alegações de fato feitas pelas partes. 

Se restarem, o raciocínio a ser feito pelo juiz será o seguinte: se o fato 

relevante, cuja prova não se conseguiu produzir, disser respeito à 

constituição do direito do autor, o julgamento será desfavorável a este; se 

se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo, o julgamento será 

desfavorável ao réu. Portanto, atento ao tr inômio da 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade, entendo estabelecer como 

pensão alimentícia devida do Requerido ao Autor a quantia de 02 (dois) 

salários mínimos, para que seja custeado o Curso de Direito (R$ 1.308,00), 

e o crédito remanescente possa o Alimentado manter seus gastos 

oriundos da faculdade, devendo a quantia ser depositada no Banco Caixa 

Econômica Federal, Operação 013, Conta Poupança n.º 20606-0, Agência 

n.º 2295 (ID n.º 20132499), até o dia 10 (dez) de cada mês, que deverá 

retroagir até a data da citação efetivada no ID n.º 23741941, por força da 

Súmula n.º 621 do Superior Tribunal de Justiça. Nestes termos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito por SENTENÇA (art. 487, 

I, do CPC), ACOLHENDO o pedido inicial para reconhecer o direito a 

percepção de ALIMENTOS do autor: MATHEUS REYES PUERTA MOTA 

CORREA; e, pelas razões de fato e de direito aqui mencionadas, fixo como 

obrigação ao requerido genitor: WAGNER MOTA CORREA, o pagamento 

de 02 (dois) salários mínimos, a serem depositados Banco Caixa 

Econômica Federal, Operação 013, Conta Poupança n.º 20606-0, Agência 

n.º 2295 (ID n.º 20132499), até o dia 10 (dez) de cada mês, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Ratifico que os alimentos aqui 

arbitrados como definitivos retroagem à data da citação (ID n.º 23741941), 

por força da Súmula n.º 621 do S.T.J. Concedo os benefícios da justiça 

gratuita às partes. Isento de custas, ante os benefícios concedidos 

anteriormente. Condeno o Requerido ao pagamento de verba honorária no 

equivalente a 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa. Entretanto, 

a obrigação ficará suspensa nos termos do art. 98, § 3.º do C.P.C. 

Cientifique – se o Ministério Público. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o Senhor Gestor quanto ao transito em julgado. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo, procedendo com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. Cuiabá – MT, 23 de março de 2.020. Luis Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito [1] Wambier, Teresa Arruda Alvim. II. Conceição, Maria Lúcia 

Lins. III. Ribeiro, Leonardo Ferres da Silva. IV. Mello, Rogerio Licastro 

Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo 

por artigo / coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier... [et. al.]. – 1. ed. 

– São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 648

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020166-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PEDRO DE JESUS (REQUERENTE)

MARILZA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

JAILSON JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

VILSON BENEDITO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - MT11980-A 

(ADVOGADO(A))

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DE JESUS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020166-37.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28327141 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, vislumbro que intimado, 

por meio de seus patronos, ID. 16948604 e pessoalmente, ID. 21255453, 

para cumprir a determinação de ID. 15815794, o inventariante deixou 

transcorrer o prazo concedido sem manifestar-se. Consoante dispõe o 

art. 622 do CPC, o inventariante será removido, de ofício, quando não 

prestar as primeiras ou últimas declarações, se não der ao inventário 

andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos 

meramente protelatórios. Nesse viés, verifico que o inventariante 

voluntariamente descumpre as determinações judiciais, dificultando o 

andamento processual e o deslinde do feito. Ademais, dispõem os arts. 5º 

e 6º do CPC que as partes deverão comportar-se de acordo com a boa-fé 

e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, o que não verifica-se no presente caso. Desta feita, 

intime-se o inventariante mais uma vez, para que cumpra integralmente as 

determinações de outrora, no prazo de 30 dias, sob pena de remoção. Por 

conseguinte, decorrido o aludido prazo sem que tenha cumprido a ordem 

judicial, com supedâneo no art. 622, II do CPC, removo, de ofício, o Sr. 

Jailson José de Jesus, do cargo de inventariante e, por conseguinte, 

NOMEIO inventariante o filho da extinta, JAIRO PEDRO DE JESUS, 

conforme autoriza o artigo 617, I, do CPC/2015, devendo prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015), e as primeiras declarações retificadas em conformidade com o 

disposto no art. 620 do CPC/2015, no prazo de 20 (vinte) dias. Na ocasião 

da apresentação das primeiras declarações retificadas, o inventariante 

deverá carrear ao feito o documento atualizado do bem inventariado, bem 

assim a certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. No 

alusivo interregno, deverá, igualmente, o inventariante colacionar aos 

autos as certidões negativas de dívidas atualizadas expedidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Estado de 

Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá/MT (débitos gerais), todas em nome 

da falecida e o plano de partilha. No prazo supra, o inventariante deverá 

cumprir a decisão de ID. 15815794. Com o cumprimento da decisão supra, 

intimem-se os demais interessados para manifestarem-se, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005428-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. P. (REQUERENTE)

JOILSON DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

ROGERIA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

ATAIDES DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA OAB - MS8219-B (ADVOGADO(A))

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

ROSENI CORREA PINTO DE ALMEIDA OAB - 033.851.351-50 

(REPRESENTANTE)

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON BENITES PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005428-10.2018.8.11.0041 Nos termos da 
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legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0003508-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

ERAI MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

INES MARINA SCHEFFER BORTOLI (REQUERENTE)

ERAQUE MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - MT22497-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MAGGI SCHEFFER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

Inventariante a fim de, no prazo legal, carrear aos autos a guia de 

expedição do Formal de Partilha e das 4 Cartas de Adjudicação solicitadas 

no plano de Partilha homologado. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012543-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHARUME IWASAKI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABUKA SHINOHARA (DE CUJUS)

YASUO IWASAKI (DE CUJUS)

SHOZI SHINOHARA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1012543-14.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

abertura de Inventário de Sobrepartilha por Arrolamento interposto por 

RHARUME IWASAKI, em razão do falecimento de YASUO IWASAKI. 

Todavia, para que seja processada a sobrepartilha, necessário que já 

tenha tido tramitado e encerrado o processo de inventário e, nesse viés, 

constato que não foram encartados aos autos documentos relativos ao 

alusivo inventário, documentos estes, indispensáveis à propositura da 

presente ação, nos termos do art. 320, CPC/2015, razão pela qual, faculto, 

seja sanado o defeito apontado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme as disposições do art. 321, parágrafo 

único, do CPC/2015. Ressalto, por oportuno, que a competência para 

julgamento da sobrepartilha é do juízo do inventário, nos termos do 

parágrafo único do art. 670 do CPC. Com o decurso do aludido prazo, 

conclusos para deliberação. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

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

Processo Número: 1012288-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012288-90.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, impulsiono os autos para 

intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte AUTORA a fim de imprimir o 

respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte 

interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

23 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001378-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. E. A. (REQUERENTE)

G. F. E. A. (REQUERENTE)

MILENE FALCAO EUBANK AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214-O (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GABRIEL LEMOS AYRES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

Inventariante a fim de, no prazo legal, carrear aos autos a guia da 

expedição Formal de Partilha já expedido.. Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037797-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. C. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

MARILUCE CASTRO DE OLIVEIRA OAB - 018.205.071-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037797-91.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da Defensoria Pública acerca de decisão de 

ID 30588495 - "(...) razão pela qual, indefiro os referidos pedidos e, via de 

consequência, mantenho inalterada a ordem de prisão. Por derradeiro, 

esclareço que, não só em relação ao “Covid-19”, mais eventual problema 

de saúde a ser desenvolvido pelo executado, deverá ser imediatamente 

informado ao r. Diretor do estabelecimento penal no qual o mesmo 

encontra-se recluso. Lembrando, ainda, que o intuito da coerção pessoal 

é justamente coagi-lo ao pagamento do débito alimentar vencido e a fim de 

evitar que ele se torne um inadimplente contumaz, com irreparáveis 

prejuízos a alimentada, o qual, aliás, já vem sofrendo a considerável 

tempo, pois muito embora a obrigação alimentar seja de ambos os 

genitores, a genitora vem arcando sozinha com todas as despesas da 

menor. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033233-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE FARIA LEITE (REQUERENTE)
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NEORIM DE FARIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033233-98.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, impulsiono os autos para 

intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte REQUERENTE a fim de imprimir o 

respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte 

interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

23 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027572-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIL FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

VANDA REGINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO FERNANDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ANETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AIRTES FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

J. V. F. D. S. (REQUERENTE)

ARLETE FERREIRA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

EROMIL ANTONIO FERREIRA DA SILVA OAB - 395.385.321-04 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALENIR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027572-12.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, impulsiono os autos para 

intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte (?) a fim de, no prazo legal, 

carrear aos autos a guia de expedição do Formal de Partilha e o 

respectivo pagamento, e, após, imprimir o respectivo documento 

diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte interessada e 

peticionando no feito informando a realização do procedimento, haja vista 

que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1055621-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. F. (REQUERENTE)

E. E. D. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LINS RIOS OAB - MT23813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1055621-92.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29300231 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 26522756, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Ediane Estela Dalbosco Fabri e Fabio Donizette Fabri, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o cônjuge 

mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Ediane Estela de Souza 

Dalbosco, bem assim para que sejam implementadas as demais 

obrigações assumidas na avença, notadamente àquelas atinentes à 

guarda compartilhada tendo como lar de referência, o materno, alimentos e 

regulamentação do direito de visita do filho menor. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

observando-se a modificação do nome do cônjuge mulher, bem assim 

ressaltando a dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Deixo de determinar a 

expedição de Formal de Partilha em relação ao bem alienado, eis que as 

partes não possuem a propriedade do bem. Ciência ao Ministério Público. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade da justiça, que ora 

concedo, uma vez que preenchidos os requisitos legais para o 

deferimento da benesse. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002625-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. C. (REQUERENTE)

L. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES DE AN LACORTT VONTROBA OAB - MT26133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002625-83.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

29191504 - "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 28286105, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Dielma Maria Candeias e Leomar Pereira de Sousa, 

com a consequente extinção do vínculo conjugal, bem assim para que 

sejam implementadas as demais obrigações assumidas na avença, 

notadamente, àquelas atinentes à guarda compartilhada com residência 

fixa no lar materno, alimentos e regulamentação do direito de visitas. Com 

o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente, ressaltando a dispensabilidade da inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento, pro rata, das custas e despesas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade, em decorrência da 

gratuidade concedida as partes. Após, promovam-se as anotações e 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004677-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELHA DE ARRUDA CUNHA SOARES OAB - 983.919.251-53 

(REPRESENTANTE)

JOEL JUNIOR SOARES OAB - 927.391.051-34 (REPRESENTANTE)

BEATRIZ TOLEDO PADILHA OAB - SC54548 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004677-52.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30011457 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil/2015, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 29851665, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Joel Junior Soares e Jucelha de Arruda Cunha 

Soares, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 
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cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Jucelha de Arruda 

Cunha, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações 

assumidas na avença, notadamente, àquelas atinentes à guarda unilateral 

para a genitora, alimentos, e regulamentação do direito de visitas. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço 

Registral Civil competente, observando-se a modificação do nome do 

cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012 da CGJ. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, 

condeno as partes ao pagamento pro rata, das custas e despesas 

processuais, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da 

gratuidade concedida. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009320-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. S. (REQUERENTE)

J. A. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009320-53.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30020184 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 29697846, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Natacia Romio de Souza e Joaquim Aderaldo de Souza 

Neto, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Natacia Romio, bem 

assim para que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na 

avença, notadamente àquelas atinentes aos alimentos compartilhada entre 

os genitores, guarda e visitas dos filhos menores. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Serviço Registral Civil competente, 

bem assim, se necessário, o correlato Formal de Partilha, ficando o 

Serviço Registral, autorizado a exigir, se necessário, os comprovantes de 

recolhimento de eventual imposto devido. Desnecessária a inscrição no 

livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. 

Deixo de determinar a expedição de Formal de Partilha em relação ao bem 

alienado, eis que as partes não possuem a propriedade do bem. Ciência 

ao Ministério Público. Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno 

as partes ao pagamento pro rata das custas e despesas processuais, já 

recolhidas, ID. 29759930. Após, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se." Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004718-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. O. C. (REQUERENTE)

L. D. S. G. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1004718-19.2020.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

30021543 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 28873948, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, em decorrência, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Luciane de Souza Guimarães Camargo e Marcos Luis 

de Oliveira Camargo, com a consequente extinção do vínculo conjugal, 

autorizando o cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

Luciane de Souza Guimarães, bem assim para que sejam implementadas 

as demais obrigações ausumidas na avença, notadamente àquelas 

atinentes aos alimentos, guarda unilateral para a genitora e direito de visita 

da filha menor. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação 

ao Serviço Registral Civil competente, bem assim, se necessário, o 

correlato Formal de Partilha, ficando o Serviço Registral, autorizado a 

exigir, se necessário, os comprovantes de recolhimento de eventual 

imposto devido. Desnecessária a inscrição no livro E do Cartório Local, 

nos termos do Provimento nº 43/2012, da CGJ. Deixo de determinar a 

expedição de Formal de Partilha em relação ao bem alienado, eis que as 

partes não possuem a propriedade do bem. Ciência ao Ministério Público. 

Por fim, tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, todavia, 

suspensa a exigibilidade, em decorrência da gratuidade concedida. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037146-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA INGRID PACHECO DA COSTA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO PACHECO DA COSTA (REQUERENTE)

EDNA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

M. E. M. C. (REQUERENTE)

A. V. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT11520-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037146-25.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que até o momento não há valores depositado nos autos, defiro o pedido 

de ID.29323645, no que atine a expedição de alvará individual para cada 

beneficiado. Em decorrência, determino ao Sr. Gestor que se expeçam os 

competentes alvarás, autorizando os interessados a solicitar o pretendido 

levantamento de valores relativo a quota parte a que fazem jus, seja junto 

ao E. Tribunal de Justiça/MT, seja perante a eventual estabelecimento 

bancário, em conformidade com o percentual determinado na sentença 

outrora proferida. Após, cumprida a determinação supra, expeça-se o 

necessário para o imediato arquivamento dos autos. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014218-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1014218-80.2018 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para cumprimento da decisão exarada no ID. 19362361, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de remoção do cargo. Caso a 

inventariante, intimada por meio de sua patronesse habilitada, não cumpra 

a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o referido decisório. Sem prejuízo, tendo em vista que o valor 

depositado nos autos diverge da quantia informada pelas interessadas, 

renove-se a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, e expeça-se 

ofício ao Juizado Especial Federal – 6ª Vara – Seção Judiciária de Mato 
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Grosso – Justiça Federal, processo nº 0029687-14.2006.4.01.3600, 

consignando em ambos que, sendo constatada a existência de saldo 

positivo depositado em favor do inventariado, a quaisquer títulos 

(poupança, conta corrente, RPV, restituição de excedente junto ao INSS, 

restituição de imposto de renda, etc.), deverá ser efetuada a transferência 

para a Conta Única do Poder Judiciário, no prazo de 15 (quinze) dias, e, 

sem sequência, o Sr. Gestor proceder com a vinculação dos valores a 

estes autos. Encaminhe-se junto com os alusivos expedientes, o 

documento de ID. 13367771. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012161-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. A. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1012161-55.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28300027 - "(...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento 

de sentença, e, via de consequência, diante da discordância da parte 

exequente acerca da proposta de parcelamento aviada pelo executado, 

determino nova intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito exequendo sob pena de bloqueio de 

valores. Por outro lado, analisando o pedido revogação da justiça gratuita 

concedido à parte exequente, bem como a condenação em litigância de 

má-fé, custas e honorários, entendo que os argumentos lançados pelo 

executado bem resiste aos fundamentos externados na decisão 

concessória da gratuidade, eis que o exequente comprovou 

satisfatoriamente que, por ocasião da interposição da demanda, não 

possuía condições de arcar com as custas e despesas processuais, o 

que não foi infirmado pelo executado. Ademais em recente decisório, o 

E.STJ pronunciou-se no sentido de que o direito à gratuidade tem natureza 

personalíssima, portanto, nas ações alimentares em favor de crianças e 

adolescentes, é presumida a incapacidade econômica do infante, de 

maneira que, indefiro os pedidos de ID. 26311441 em relação ao referido 

tópico. Ciência ao Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029318-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. P. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. H. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO OAB - MT16316-E 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1029318-75.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

25018469 - "(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil[1], HOMOLOGO, por sentença, os termos da 

avença de ID. 29482047 e 29561926, atinente ao divórcio e aos alimentos 

ao filho menor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos e, em 

decorrência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal THIAGO DE PAULO 

PROÊNCIO CERQUEIRA e NÁDIA HANI FARES CERQUEIRA, com a 

consequente extinção do vínculo conjugal, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Ciência ao Ministério 

Público. Em tempo, deixo de determinar, de ofício, a alteração do nome do 

cônjuge mulher, conforme vindicado pelo parquet, eis que se trata de 

direito personalíssimo que demanda pedido expresso. Custas e despesas 

pro rata, assim como os honorários sucumbências, os quais fixo em 10% 

da diferença entre o valor dos alimentos ofertados na inicial - 

considerando doze prestações - e o que fora acordado, a ser pago pelo 

autor ao advogado da requerida, e em 12% do valor da causa a ser pago 

pela demandada ao causídico do autor. Em tempo, mantenho incólume a 

decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor, eis que os documentos por ele coligidos aos autos não tem o 

condão de comprovar a insuficiência de recursos, porquanto o simples 

fato de não possuir dinheiro em conta e seu nome estar inserido no 

cadastro de maus pagados não significa que seja pessoa hipossuficiente 

na forma da lei, eis que o inadimplemento pode ser voluntário e a 

inexistência de saldo em conta pode ser devido a transferência/saque ou 

até mesmo de sua não utilização para movimentação financeira. Em 

decorrência, apenas após o recolhimento das custas e despesas 

determinadas nos autos e, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

de averbação ao Serviço Registral Civil competente, ressaltando a 

dispensabilidade da inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do 

Provimento nº 43/2012, da CGJ. Desta feita, não sendo recolhidas as 

custas e despesas no prazo de 15 dias, determino que, transitada em 

julgado, os autos sejam remetidos ao arquivo, sem o cumprimento dos atos 

necessários à eficácia da presente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1029491-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI DA COSTA OCAMPOS (REQUERENTE)

HENRIQUE AKIO SHIBUYA (REQUERENTE)

A. H. O. S. (REQUERENTE)

TATIANE EMY SHIBUYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCKMIN SHINITI SHIBUYA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1029491-36.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

constato que a minuta do plano de partilha apresentado no ID. 21060153, 

encontra-se incompleto, uma vez que não contemplou os valores deixados 

em contas bancárias e o veículo deixado pelo extinto. Outrossim, 

consoante documento colacionado no ID. 16811686 – Pág. 2, o vencimento 

da última parcela do financiamento do aludido automotor estava prevista 

para 28.9.2019, sendo que não fora comprovada a sua quitação, 

tampouco apresentado o documento atualizado do bem. Desta feita, 

concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja regularizada a referida 

situação, bem assim que seja apresentado ao feito a minuta de partilha 

amigável na íntegra. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035622-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCILEILA TRINDADE DAMASCENO (REQUERENTE)

ANTONIO BONIFACIO DAMACENO FILHO (REQUERENTE)

FRANCISCA TRINDADE DAMACENO (REQUERENTE)

IRANI DAMACENO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BONIFACIO DAMACENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1035622-27.2017 VISTOS, ETC. Analisando os autos, 

vislumbro que o documento colacionado no ID. 21092818 - Pág. 1, 

demonstra que o imóvel com matrícula sob o nº 24.104, não foi registrado 

em nome do falecido, pois, pelo que consta, ainda é de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, de maneira que, acaso não seja 

realizado o registro em nome do de cujus, este juízo poderá, partilhar tão 

somente os eventuais direitos de posse do aludido bem. Lado outro, 

vislumbro que os interessados deixaram de cumprir a decisão de ID. 

19177986, na medida em que não trouxeram ao feito a cessão de direitos 

hereditários por escritura pública (art. 1.793 do Código Civil), tampouco 

compareceram em juízo a fim de formalizar a pretensão, como também, a 

princípio, não realizaram o competente pagamento do respectivo ITCD. 

Outrossim, não aportou ao feito a certidão negativa de débitos gerais 

expedida pela Prefeitura de Cuiabá/MT e certidão negativa de dívidas 

expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambas em nome 

do falecido. Desta feita, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que 

seja regularizada a situação apontada. Após, conclusos. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020011-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZIEL DE MORAIS COSTA (REQUERENTE)

JOSUE DE MORAES GUEDES (REQUERENTE)

ALAN GUEDES COSTA FILHO (REQUERENTE)

LAUDICEIA DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

GUIOMAR DE MORAIS GUEDES (REQUERENTE)

LAUDILENE DE MORAES COSTA (REQUERENTE)

JOSIAS DE MORAES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN GUEDES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1020011-63.2019 VISTOS, ETC. Determino a intimação do Sr. 

Josias de Moraes Costa para, no prazo de 5 (cinco) dias, prestar 

compromisso, consoante nomeação de ID. 20218456, bem assim, concedo 

o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da decisão exarada no 

ID. 20218456, sob pena de remoção do cargo. Caso o interessado, 

intimado por meio da Defensora Pública que o assiste, não cumpra a 

decisão supra, determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que 

implemente o aludido decisório. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035622-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSCILEILA TRINDADE DAMASCENO (REQUERENTE)

ANTONIO BONIFACIO DAMACENO FILHO (REQUERENTE)

FRANCISCA TRINDADE DAMACENO (REQUERENTE)

IRANI DAMACENO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BONIFACIO DAMACENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035622-27.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28427022 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que o 

documento colacionado no ID. 21092818 - Pág. 1, demonstra que o imóvel 

com matrícula sob o nº 24.104, não foi registrado em nome do falecido, 

pois, pelo que consta, ainda é de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá/MT, de maneira que, acaso não seja realizado o registro em nome 

do de cujus, este juízo poderá, partilhar tão somente os eventuais direitos 

de posse do aludido bem. Lado outro, vislumbro que os interessados 

deixaram de cumprir a decisão de ID. 19177986, na medida em que não 

trouxeram ao feito a cessão de direitos hereditários por escritura pública 

(art. 1.793 do Código Civil), tampouco compareceram em juízo a fim de 

formalizar a pretensão, como também, a princípio, não realizaram o 

competente pagamento do respectivo ITCD. Outrossim, não aportou ao 

feito a certidão negativa de débitos gerais expedida pela Prefeitura de 

Cuiabá/MT e certidão negativa de dívidas expedida pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ambas em nome do falecido. 

Desta feita, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que seja 

regularizada a situação apontada. Após, conclusos. Às providências.". 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019669-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FAGUNDES (REQUERENTE)

BENEDITA TEREZA FAGUNDES (REQUERENTE)

VAGNER FAGUNDES (REQUERENTE)

VLAUMIR FAGUNDES (REQUERENTE)

VALCINEA FAGUNDES (REQUERENTE)

VALDENI FAGUNDE BANDEIRA (REQUERENTE)

VRADIMIR FAGUNDES (REQUERENTE)

VANDINEIA FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

VALQUIRIA RIBEIRO FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT4759-O (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA OAB - MT2978-O 

(ADVOGADO(A))

TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNCAO TENUTA OAB - MT11993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FAGUNDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1019669-52.2019 VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que 

somente 50% (cinquenta pontos percentuais) do imóvel com matrícula sob 

o nº 64.012 pertencia ao falecido, ID. 24045645, uma vez que a outra 

parte refere-se a meação da inventariante. Outrossim, compulsando os 

autos, vislumbro que os herdeiros pretendem "doar" todos os bens 

inventariados, todavia, estes, na realidade, visam formalizar cessão de 

direitos hereditários, eis que intencionam destinar os bens inventariados a 

pessoas específicas, a meeira e o comprador do veículo, considerando 

que realizaram venda antes de realizada a partilha. Acerca do tema, 

importante tecer algumas considerações, pois, no caso da renúncia pura e 

simples, o renunciante abdica de seu direito ao recebimento da herança, 

acrescendo a sua parte à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo 

o único, devolve-se aos da classe subsequente (art. 1.810, CC). Todavia, 

nos termos do artigo 1.811 do Código Civil ‘Ninguém pode suceder, 

representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da 

sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a 

herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por 

cabeça’, ou seja, caso os herdeiros renunciem, os seus filhos terão direito 

a participar da sucessão. Lado outro, ao ceder seu quinhão hereditário em 

favor de certa pessoa particularmente individualizada, o herdeiro aceita a 

herança para então cedê-la a alguém, tratando-se de renúncia translativa. 

Nesse viés, embora o art. 1.793 do Código Civil estabeleça formalidade 

específica para o herdeiro dispor do seu quinhão por cessão de direitos 

hereditários, a jurisprudência pátria tem admitido a sua celebração por 

termo nos autos, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ARROLAMENTO DE BENS – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR – INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – 

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS POR TERMO NOS AUTOS – 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.806 DO CC – PRELIMINAR 

REJEITADA – RECURSO PROVIDO. Não padece de vício de nulidade a 

decisão que expõe as razões de forma concisa e com base nos 

dispositivos legais aplicáveis ao caso. É possível a cessão hereditária por 
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termo nos autos de Arrolamento, à luz de aplicação analógica do art. 1.806 

do CC. “Embora o art. 1.793 do Código Civil estabeleça que a cessão de 

direitos deve se formalizada através de escritura pública, entende-se que 

a renúncia translativa pode ser formalizada por termo nos autos, pois é 

também forma pública de externar a vontade.” (TJRS, RAI nº 

70044560316) Deve-se simplificar a cessão de direitos hereditários 

quando realizada nos autos de processo judicial, pois se equipara, pela 

sua natureza instrumental, à escritura pública. A cessão de direitos , por 

termo nos autos , exige assinatura pessoal dos cedentes ou do 

procurador constituído mediante instrumento público de mandato, com 

poder especial e expresso para esse fim, sob pena de ineficácia (CC, 

arts. 661, § 1º e 662 ). (N.U 0003814-97.2001.8.11.0003, MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/11/2012, Publicado no DJE 10/12/2012) SOBREPARTILHA. RENÚNCIA 

TRANSLATIVA E ABDICATIVA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. 1. 

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça admite a cessão de 

direitos hereditários por termo nos autos do inventário, com suporte no art. 

1.806 do Código Civil, entendendo que a disposição legal abrange tanto a 

renúncia abdicativa, quanto a renúncia translativa, denominação 

doutrinária que se refere, em verdade, à cessão de direitos hereditários. 

2. Embora o art. 1.793 do CCB estabeleça que a cessão de direitos deve 

ser formalizada através de escritura pública, entende-se que a renúncia 

translativa pode ser formalizada por termo nos autos, pois é também forma 

pública de externar a vontade. Recurso provido.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70081327082, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-08-2019). À 

vista disso, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam 

formalizadas as aludidas cessões de direitos hereditários, seja por 

Escritura Pública ou Termo Judicial, facultando o comparecimento na 

Secretaria do Juízo para que sejam tomadas por termo, com as 

respectivas outorgas conjugais, quando necessário. No alusivo 

interregno, deverá aportar ao feito o documento pessoal da interessada 

Vera Lúcia. No que atine à informação de que o falecido deixou valores 

em contas bancárias, foram encontradas as quantias descritas nos IDs. 

21204441 e 23009039. Por derradeiro, ressalta-se que, caso não sejam 

trazidas ao feito as aludidas cessões de direitos hereditários, deverá ser 

apresentado nova minuta de plano de partilha. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024561-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE ALMEIDA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024561-04.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito 

sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de 

documento já expedido, pelo que, considerando as normativas trazidas 

nas Portarias Conjuntas n.º 247 e 249-TJMT, impulsiono os autos para 

intimar o(a,s) advogado(a,s) da a parte REQUERENTE a fim de imprimir o 

respectivo documento diretamente dos autos, entregando-o(s) à parte 

interessada e peticionando no feito informando a realização do 

procedimento, haja vista que o feito será remetido ao arquivo. Cuiabá/MT, 

23 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000568-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1000568-63.2018 VISTOS, ETC. Considerando que o prazo 

vindicado para suspensão do processo transcorreu por completo, 

intime-se a i.Defensora Pública que assiste a parte interessada para que 

se cumpra a decisão de ID. 21740533. Sem prejuízo, reitere-se a 

expedição de ofício ao INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite na conta única do Poder Judiciário o valor informado no ID. 

16079187. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011401-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ZANIRATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ABREU OAB - MT5960/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIOLA ZANIRATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n° 1011401-77.2017 VISTOS, ETC. Determino a intimação do 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, acostar as certidões 

negativas de débitos expedidas em nome da falecida, encartar os 

documentos atualizados dos bens inventariados, bem assim a certidão de 

inexistência de testamento deixado pela autora da herança, consoante 

determinação de ID. 18284190. Assinalo, ainda, que tramitando o presente 

na forma de arrolamento sumário, artigo 659 do CPC/2015, não há a 

necessidade de prévio pagamento dos tributos (ITCD), nos termos do §2º 

do artigo 659 e artigo 662, ambos da lei processual, eis que as questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio não serão conhecidas por este juízo. A respeito, vejamos a dicção 

legal, na letra: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, 

também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o 

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 662. No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa 

judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos 

herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor 

diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados 

ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Nessa toada, 

embora pairem controvérsias acerca da constitucionalidade do alusivo 

dispositivo, a jurisprudência não tergiversa a respeito de sua plena 

aplicabilidade, notadamente diante do fato de que o arrolamento sumário 

visa a celeridade processual. A respeito, colha-se precedentes do nosso 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, §2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido. (TJMT, Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 
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NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC.Não há falar em prejuízo ao 

Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o 

ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido. (TJMT, Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) 

Intimem-se, certifique-se e, após, conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 

23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021496-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CORREIA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1021496-98.2019 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

interessada Marli para cumprimento da decisão exarada no ID. 20794649, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de extinção da demanda. Caso 

a interessada, intimada por intermédio da Defensora Pública que a assiste, 

não cumpra a decisão supra, determino, desde já, a sua intimação 

pessoal, para que implemente o decisório nos mesmos termos suso 

mencionados. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza 

Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007337-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. A. (REQUERENTE)

MARDILENE DO C SANCHES (REQUERENTE)

ALECIANE CRISTINA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANCHES URIBE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1007337-87.2018 VISTOS, ETC. Determino a intimação da 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir integralmente 

a decisão exarada no ID. 16771230, sob pena de remoção do cargo. No 

alusivo interregno, a inventariante deverá reapresentar as primeiras 

declarações e plano de partilha amigável, retificados e na íntegra, 

considerando as permutas realizadas, assim como colacionar ao feito os 

documentos atualizados dos bens inventariados. Caso a inventariante, 

intimada por meio de seu patrono habilitada, não cumpra a decisão supra, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal, para que cumpra a 

determinação, nos mesmos termos suso mencionados. Com o 

cumprimento da decisão, ao Ministério Público e, após conclusos. Às 

providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014258-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CASSIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ZILMA TEREZINHA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

JOAO VICENTE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA CANAVARROS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1014258-28.2019 VISTOS, ETC. Considerando que o 

interessado Mauro não está representado nos autos, cite-o para, 

querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos temos do art. 626 e ss do CPC. Sem prejuízo, intime-se 

a inventariante para colacionar ao feito os documentos atualizados dos 

bens inventariados, no mesmo interregno supra. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021066-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ (INVENTARIADO)

MARIA DE LURDES QUEIROZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1021066-20.2017 VISTOS, ETC. Tendo em vista a informação 

de que o filho dos inventariados, Lourival Bezerra de Queiroz, faleceu em 

14.12.2014, com estado civil de solteiro, não deixando filhos, porém, 

deixando bens a inventariar, ID. 25116282 - Pág. 1, a princípio, os seus 

genitores seriam os seus herdeiros. Nessa toada, o Sr. Antonio Bezerra 

de Queiroz faleceu após o filho Lourival, de forma que recebeu os bens 

que este teria deixado, ID. 25116744 - Pág. 1. Lado outro, ressai das 

primeiras declarações, ID. 12071467, que os inventariados deixaram tão 

somente direitos, os quais estão sendo discutidos no processo nº 

11684-50.1999.811.0041 – cód. 32094, em trâmite perante o juízo da 

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, de maneira 

que, se confirmada a informação, este juízo poderá partilhar, tão somente 

os eventuais direitos deixados pelos de cujus, ou, ainda, a depender das 

informações a serem trazidas ao bojo dos autos, relegá-los à 

sobrepartilha, nos termos do art. 669, III do CPC. Desta feita, concedo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para que o inventariante esclareça quanto à 

realização do inventário do Sr. Lourival e a partilha dos bens, ou proceda 

com a retificação da certidão de óbito do Sr. Lourival, uma vez que consta 

a informação de que este deixou bens, bem assim apresente eventual 

minuta de plano de partilha amigável. Por fim, considerando que os 

poderes outorgados pelas herdeiras Terezinha e Maria Lucia ao Dr. 

Bonifácio Tsunatame Higa, não foram revogados, ID. 12071520 - Pág. 2 e 

12071520 - Pág. 4, as intimações de todos os atos do processo deverão 

ser feitas ao referido patrono. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março 

de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037082-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT OAB - MT21524-O (ADVOGADO(A))

ALANA CARDOSO DE SOUZA OAB - MT20293-O (ADVOGADO(A))

ROBERIO NUNES DOS ANJOS OAB - RR399-O (ADVOGADO(A))

ELIALE MARQUES OAB - RR1379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 0037082-03.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26394758 - "VISTOS, ETC. Ciente da decisão de ID. 24286926. Por 

conseguinte, indefiro a pretensão de ID. 23571995, eis que a presente 

execução tramita pelo rito da prisão. No mais, diante o mandado de prisão 

expedido nos autos, expeça-se o necessário para o arquivamento 

provisório do presente feito, condicionando o desarquivamento à nova 

manifestação da parte exequente ou até que sobrevenha informação do 

cumprimento da diligência supra. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências." Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035235-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT16552-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035235-41.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

26374711 - "(...) Em decorrência, determino nova intimação do executado 

para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito 

exequendo, a ser depositado na conta bancária de titularidade da 

exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º). Às providências." Cuiabá/MT, 

23 de março de 2020. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

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

Processo Número: 1018772-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. D. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. L. (REU)

G. A. L. E. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018772-24.2019.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

28576365 - "(...) Logo, concedo o prazo de 15 dias para que o autor 

encarte ao feito o título judicial que arbitrou a verba alimentar da qual 

pretende ser exonerado, sob pena de extinção da demanda por falta de 

interesse de agir. Às providências." Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316434 Nr: 20086-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTRC, VJAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, DANIELLE BARROS GARCIA - OAB:9.599/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER LUIZ 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 20086-42.2007.811.0041, Protocolo 

316434, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024328 Nr: 34000-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO DEODATO DA SILVA, LAUDELINO RAMOS 

DA SILVA, PEDRO LUIZ DA SILVA, VAUDEVINO RAMOS DA SILVA, 

VALDENIL RAMOS DA SILVA, VAUNETE MARCINA DA SILVA, ANA 

CRISTINA DA SILVA, JOSE GUILHERME DA SILVA, REGINA MAURA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIA RAMOS DA SILVA, 

ESPOLIO DE PEDRO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, 

EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982, EVALDO GUSMAO DA ROSA 

- OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIS 

DOMINGOS DA SILVA, para devolução dos autos nº 

34000-95.2015.811.0041, Protocolo 1024328, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013406-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

MICHELLY CRISTINA SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1013406-67.2020.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que os 

interessados pretendem a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhes o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, considerando a existência de interesse de 

incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC 

e, após, volvam-me conclusos para deliberação. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012820-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA LISBOA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINA LISBOA DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1012820-30.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 
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abertura de Inventário interposto por Rosina Lisboa, em razão do 

falecimento de Alcina Lisboa da Silva. Compulsando os autos, vislumbro 

que a interessada atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

contudo, não pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita, como 

também, não acostou ao feito o comprovante de pagamento das custas e 

despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu 

recolhimento, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do CPC. Saliento, por oportuno, que, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. Outrossim, nos termos 

do art. 617, do CPC/2015, nomeio a filha da de cujus Rosina Lisboa, como 

inventariante, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no 

prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do 

CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pela inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações a 

inventariante deverá esclarecer no que concerne a divergência de nomes 

da falecida, eis que na certidão de óbito de ID. 30446444 - Pág. 1, 

encontra-se grafado Alcina Lisboa da Silva e, na certidão de casamento 

colacionada no ID. 30446446 - Pág. 1, há a informação de que a nubente 

permaneceu com o nome de Alcina Conceição Miranda. Nesse viés, a 

inventariante deverá esclarecer a divergência de nome da genitora do 

herdeiro falecido, Hélio Lisboa da Silva, eis que na certidão de óbito 

carreada no ID. 30446452, está grafado como sendo Alcina Miranda 

Lisboa. No prazo supramencionado, deverá ser retificado o valor da 

causa, atribuíndo valor ao bem inventariado, bem assim, colacionar ao 

feito a certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. 

Lado outro, considerando que o imóvel matriculado sob o nº 4.312 

encontra-se, à princípio, como sendo de propriedade registral de Benedito 

Xisto da Silva, ID. 30446447, cabe à inventariante proceder com o 

necessário, administrativamente ou judicialmente, a fim de que eventuais 

incorreções sejam sanadas, razão pela qual indefiro o pedido para que 

este juízo determine a retificação do alusivo registro. No que atine à 

ausência de juntada das certidões de óbito dos herdeiros Osvaldo e Nilza 

Inês, ressalto, novamente, que trata-se de providência a ser tomada pela 

inventariante a fim de colacionar aos autos os documentos necessários 

ao deslinde do feito, não cabendo ao juízo diligenciar em seu lugar, de 

forma que indefiro o pleito de expedição de ofício aos cartórios de registro 

de pessoas. Com o aporte das primeiras declarações, citem-se os demais 

interessados e intime-se a Fazenda Pública, para, querendo, 

manifestar-se sobre as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código Processo Civil. Publique-se 

edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às providências. Cuiabá/MT, 23 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025993-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZELINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO ALBUQUERQUE DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1025993-29.2017 VISTOS, ETC. Tendo em vista que o 

causídico subscritor da petição de ID. 14791607 e a inventariante não 

cumpriram a determinação de ID. 18593495, determino que se intime, 

pessoalmente, a inventariante para que regularize a representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, e cumpra a decisão 

supramencionada, sob as penas da lei, período em que o processo 

permanecerá suspenso, nos termos do artigo 76 do Novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, expeça ofício à SUSEP – Superintendência 

de Seguros Privados e reitere-se a expedição de ofício ao Banco do Brasil 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a este juízo quanto à 

existência de seguros de vida deixados pelo extinto, bem assim os 

beneficiários, se houver e, caso sejam constatadas a existência de saldos 

positivo, deverão ser realizadas as transferências para a Conta Única do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e o Sr. Gestor proceder com 

as vinculações à uma subconta neste processo. Às providências. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035543-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. C. S. (REQUERENTE)

FLAVIO ROBERTO BARBOSA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

THAISSA ESTELA RODRIGUES LOZADA OAB - MT17807-O 

(ADVOGADO(A))

ANA REGINA DE CARVALHO OAB - 361.755.281-15 (REPRESENTANTE)

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035543-14.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista a 

inexistência de valores depositados no processo, determino a expedição 

de ofício à SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de 

Mato Grosso e ao Banco do Brasil, requisitando informações, no prazo de 

15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos relativos à resíduos 

previdenciários e não recebidos em vida pelo extinto. Consigne, nos 

alusivos ofícios que, sendo constatada a existência de saldo positivo, 

deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder Judiciário, 

devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. 

Com a resposta do alusivo ofício nos autos, intime-se o interessado para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entenderem 

de direito. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013720-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO TADEU FIGUEIREDO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n°. 1013720-47.2019 VISTOS, ETC. Determino a intimação do 

interessado para, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumprir a decisão de 

ID. 19424012, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, nos 

termos do art. 290 do CPC. Caso o interessado, intimado através de seus 

patronos habilitados, não cumpra a decisão supra, determino, desde já, a 

sua intimação pessoal, para que implemente o decisórios, nos mesmos 

termos suso mencionados. Às providências. Cuiabá/MT, 23 de março de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021066-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ (INVENTARIADO)

MARIA DE LURDES QUEIROZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021066-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO BEZERRA DE 

QUEIROZ FILHO INVENTARIADO: ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ, 

MARIA DE LURDES QUEIROZ Vistos etc. 1. Nomeio o requerente ANTONIO 

BEZERRA DE QUEIROZ FILHO (filho da falecida) como inventariante, 

devendo ele prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, 

parágrafo único do CPC) e as primeiras declarações, no prazo de 20 

(vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC. 2. 

Prestadas as primeiras declarações, renove-me à conclusão para decisão 

sobre a forma como deverá se processar a presente ação, apreciação do 

pedido de justiça gratuita e determinação de retificação do valor da causa, 

caso seja necessário. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 29 de setembro 

de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012940-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EVANIZES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEIA CATARINA DA SILVA MORAIS OAB - 432.810.791-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1012940-10.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de 

expedição de Alvará Judicial, ajuizado por Benedita Evanizes da Silva, 

representada por sua curadora Jucinéia Catarina da Silva Morais, ambas 

qualificadas nos autos, por meio da qual pretendem autorização judicial 

para levantamento dos valores retidos na conta corrente da curadora 

outrora nomeada, já falecida, SrªMaria Auxiliadora da Silva Pereira, 

referente aos benefícios previdenciários da de cujus. Por meio da decisão 

de ID. 19536260, foi determinada associação desta demanda com a de 

substituição de curador nº1040776-89.2018 e intimada a interessada para 

informar se estava recebendo os valores devidos à curatelada após a sua 

nomeação como curadora provisória. Na petição de ID. 22524305, foi 

esclarecida a situação apontada da decisão outrora. O Ministério Público 

no ID. 22552200, não se opôs a pretensão inicial. Através da decisão de 

ID. 24346656, foi determinada a requisição de informações ao Banco 

Amazônia. Sobreveio à informação prestada pelo Banco Amazônia 

noticiando a existência de valores deixados na conta da curadora 

falecida, a importância de R$ 1.539,99, sendo efetuada a transferência 

para a Conta Única do Poder Judiciário, ID. 25303792, p.4. No ID. 

27163925, a autora informou que os valores referentes aos meses 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, acrescidos o 

décimo terceiro, continuavam depositados na conta bancária da antiga 

curadora, sendo postulado expedição de ofício ao Banco Amazônia. A 

decisão de ID. 27803046, determinou a expedição de ofício ao Banco 

Amazônia requisitando informações acerca dos períodos relatados pela 

autora na petição anterior. O Banco Amazônia, respondeu ofício no ID. 

29698660, informando que efetuou o deposito na conta unica do Poder 

Judiciário o saldo remanescente encontrado na conta de titularidade da 

antiga curadora. A interessada postulou a expedição de Alvará, ID. 

30234886. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Analisando os autos, verifico que se trata de pedido de Alvará 

Judicial, no qual a requerente, representada por sua curadora Sr. Jucinéia 

Catarina da Silva Morais, pretende autorização judicial para o levantamento 

dos valores retidos na conta corrente da sua antiga curadora Srª. Maria 

Auxiliadora da Silva Pereira, a qual faleceu em 28/07/2018, referentes aos 

benefícios previdenciários depositados em sua conta, contudo, 

pertencentes à autora. Desta feita, considerando o informe de que em 

decorrência do óbito da curadora outrora nomeada, os valores relativos 

ao benefício previdenciário da autora, encontram-se retidos no Banco da 

Amazônia, na conta corrente de titularidade da Srª. Maria Auxiliadora da 

Silva Pereira sua curadora anterior, não vislumbro óbice para o 

deferimento do presente pedido. ANTE O EXPOSTO, em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DETERMINO a 

expedição de alvará, autorizando a requerente Benedita Evanizes da 

Silva, representada por sua curadora Jucinéia Catarina da Silva Morais, a 

realizar o levantamento integral da importância depositada nos autos, 

atinente ao saldo residual bancário pertencente à autora retido na conta 

bancária da sua curadora, já falecida. Na sequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC/2015. Custas e despesas pela interessada, suspensa a 

exigibilidade, todavia, diante do benefício da assistência judiciária gratuita 

a que fazem jus e ora concedo, diante do valor objeto de levantamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos 

valores, observando-se a conta declinada no feito. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 23 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1018995-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR FERREIRA CACUPA (REQUERENTE)

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

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1018995-11.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de requerimento de Expedição 

de Alvará Judicial apresentado por Odenir Ferreira Caçupa, qualificada 

nos autos, visando o recebimento do crédito atinente ao Investimento Fácil 

Bradesco, depositados ao Banco do Bradesco S/A, não recebidos em 

vida pela de cujus Zenaide Rocha de Souza Caçupa. Através da decisão 

de ID. 15849376, foi determinada a requisição de informações ao INSS, 

Banco do Bradesco referente a título de Investimento Fácil Bradesco, 

como também foi postergada a análise do pedido de concessão de 

assistência judiciária gratuita. O INSS noticiou a inexistência de cadastro 

de dependentes, ID. 17278554. Sobreveio informação prestada pelo 

Banco do Bradesco, que a de cujus, deixou valores, ID. 24140801. Por 

meio da petição de ID. 24311418, o interessado postulou a expedição do 

ofício ao Banco do Bradesco para fosse efetuada a transferência do valor 

encontrado para a Conta Única do Poder Judiciário. Na decisão de ID. 

25231297, foi determinado que se expedissem ofício ao Banco do 

Bradesco requisitando informações acerca de eventuais créditos, como 

também, acaso o saldo fosse positivo, que realizassem o depósito na 

Conta Única do Poder Judiciário. Sobreveio a informação prestada pelo 

Banco do Bradesco, de que a de cujus deixou valores a título de 

Investimento Fácil Bradesco, sendo efetuada a transferência para a Conta 

do Poder Judiciário, consoante ID. 25857961. O interessado postulou a 

expedição de Alvará Judicial, ID. 26930891. Em seguida, vieram-me os 

autos. É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de jurisdição voluntária 

consistente em autorização para o levantamento de numerário relativo a 

valores deixados pela falecida Zenaide Rocha de Souza Caçupa, a título 

de Investimento Fácil Bradesco. Pois bem. Entendo que a pretensão 

merece ser acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é 

desnecessária maiores formalidades, bastando apenas comprovar a 

condição de dependente habilitado perante o órgão empregador da extinta 

e, na sua falta, dos sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 

1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que a extinta não possuía dependentes 

habilitados perante o INSS, logo, o pagamento da verba pretendida será 

em conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. 

Nesse sentido, conforme se extrai da certidão de óbito acostada ao feito, 

a falecida era casada e deixou três filhos, ID. 13932101,p. 14, 

evidenciando dos demais documentos encartados a inicial que o 

requerente seria um deles. Também consta nos autos que os demais filhos 

da extinta, a saber, Denilson Jorge Souza Caçupa, Janaina Souza Caçupa 

e Patricia Pedrosa Rocha Caçupa, renunciaram expressamente aos seus 

quinhões em favor do interessado. Logo, o postulante seria a titular do 
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direito ao recebimento dos valores deixados pela extinta. Desta feita, não 

podemos deixar de considerar que restou cabalmente comprovada a 

existência de valores não recebidos em vida pela falecida, a título de 

Investimento Fácil Bradesco, não havendo qualquer óbice para a 

concessão da tutela jurisdicional perseguida, ou seja, a expedição de 

alvará judicial em favor do interessado, sucessor da extinta na forma da 

lei civil. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará Judicial é procedimento de 

jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente facilitar o acesso à 

justiça, sem a necessidade de submissão aos formalismos de um 

inventário ou arrolamento, para fins de autorização judicial para 

levantamento de valores devidos a de cujus e por ela não recebidos em 

vida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, autorizando o requerente Odenir Ferreira 

Caçupa, a realizar o levantamento do valor total referente ao Investimento 

Fácil Bradesco, deixado pela de cujus e depositados nos autos. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário para o levantamento dos valores, 

observando-se a conta declinada no feito, ID. 26930891. Custas e 

despesas pelo interessado, suspensa a exigibilidade, em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita a que fazem jus, e, ora 

concedo, diante do valor objeto de levantamento. Por fim, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013321-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRIZZIO FERREIRA CRUVINEL VELOSO OAB - MT0016436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Câmara Municipal de Cuiabá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013321-81.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ABILIO JACQUES BRUNINI 

MOUMER REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL, OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA Vistos, No 

caso, impende, a priori, consignar que em momento algum restou 

comprovada a impossibilidade de imbricar “documentos essenciais ao 

processo” pelo sistema PJE, somente por pen drive a ser apresentado 

fisicamente perante a serventia do juízo. Aliás, este juízo realiza inúmeras 

audiências de conciliação, instrução e julgamento, as quais são gravadas 

através do sistema de vídeo de alta resolução e posteriormente são 

disfragmentadas/desconpactadas em vários vídeos, dentro da capacidade 

de mega bytes que o PJE comporta e então anexadas ao sistema, sendo 

certo que tal procedimento demanda tempo; contudo, não é impossível de 

realiza-lo. Por tais razões, INDEFIRO o requerimento de juntada de 

documentos fisicamente; por conseguinte, DETERMINO que o demandante 

proceda com seu encarte virtual de forma a viabilizar a análise das provas 

que pretende sejam cotejadas, as quais poderão ser acostadas inclusive 

até o saneamento do feito, desde que oportunizado o contraditório à parte 

contrária. Demais disso, denota-se dos autos que entre os requerimentos 

do requerente está o de ser reconduzido ao cargo de Vereador do 

Município de Cuiabá/MT, o que por certo joga por terra o valor atribuído à 

causa (R$ 1.000,00), consoante o disposto no §2º do art. 292 de nossa 

legislação adjetiva. Por fim, observo que o postulante requereu os 

benefícios da gratuidade de justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência (id. n. 30543831), sem demonstrar minimamente que não 

possui condições de efetuar o pagamento das custas e taxas 

processuais sem prejuízo próprio (art. 99, §2º, do CPC). Com essas 

considerações, por ora, DEIXO de receber a inicial eis que não preenche 

os requisitos do art. 319 e ss do CPC; razão pela qual ORDENO a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo do art. 321 do CPC, 

EMENDE A INICIAL, atribuindo valor condizente à causa, bem como acoste 

aos autos cópia das 03 (três) últimas declarações de Imposto de Renda e, 

por fim, proceda a juntada dos documentos que julgar necessário ao 

deslinde do feito através do sistema PJE, na forma da fundamentação 

sobredita, sob pena de INDEFERIMENTO da inicial, nos termos do art. 485, 

I, do CPC. Cumprida a emenda, certifique-se e imediatamente concluso 

para análise do pedido liminar. Às providências. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033770-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO PAESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033770-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE JOAO PAESE REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Devidamente intimada da decisão do 

id. n. 29977169, comparece aos autos o demandante pugnando pela 

expedição de Alvará para pagamento do 6º ciclo de tratamento do 

requerente, bem como requer seja realizado novo bloqueio nas contas 

públicas do requerido, com o fito de viabilizar o tratamento por mais 03 

(três) meses. É o necessário. Decido. Inicialmente, destaco que a presente 

demanda foi ajuizada em 31 de julho de 2019, e desde o deferimento da 

liminar (id. n. 22514085) e posteriormente em razão da determinação do id. 

n. 23532471, este juízo vem procedendo o bloqueio de verbas públicas 

para posterior liberação dos valores trimestralmente ao demandante, 

mediante prestação de contas. Resta evidente que o pedido de novo 

bloqueio de valores para dar continuidade no tratamento indicado torna 

este Juízo incompetente para dar continuidade ao processamento da lide, 

consoante o disposto no art. 2º da Resolução TJMT/OE n. 9 de 25 de julho 

de 2019, in verbis: Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que 

trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os 

direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta 

Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com 

exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de 

cumprimento de sentença. (grifei e negritei) Portanto, figurando como parte 

requerida o Estado de Mato Grosso, a declinação da competência para a 

1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande 

é medida que de rigor se impõe. Ex Positis, com escoro na Resolução 

TJ-MT/OE n. 09 de 25 de julho de 2019, DETERMINO a remessa do 

presente feito ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande/MT, para o seu regular prosseguimento. Em 

havendo valores vinculados a estes autos, OFICIE à Conta Única do TJMT, 

para que adote as providências necessárias para vinculação destes ao 

Juízo suso mencionado. Intimem-se às partes. Às URGENTES 

providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013558-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013558-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – SINDES, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificado nos autos, 

consoante os termos explicitados na exordial. Em apertada síntese, pugna 

o requerente pela concessão da tutela de urgência para que o Requerido 

dispense o comparecimento ao local de trabalho de todos os servidores 

filiados ao demandante, excetuado os que laboram em serviços 

essenciais, no período em que vigorarem as medidas oficiais de 

contenção da pandemia do coronavírus, bem como seja instituído regime 

de teletrabalho para todas as atividades compatíveis com tal regime 

laboral. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a 

condenação do requerido ao pagamento de materiais essenciais a 

prevenção e/ou de ressarcimento até a decisão de mérito, bem assim de 

todas as custas e despesas médicas, medicação, tratamento, etc., acaso 

algum servidor filiado vier a contrair o COVID-19, em razão da ausência de 

disponibilização de materiais essenciais a sua prevenção. Por fim, solicita 

a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em razão de sua 

personalidade jurídica. O pedido inicial veio instruído com documentos 

acostados nos ids. n. 30586775 a 30587460. É o necessário, Fundamento 

e decido. Do cotejo dos autos, denota-se da documentação anexada pelo 

próprio demandante ao id. n. 30586788, que o Governo do Estado de Mato 

Grosso instituiu o Decreto n. 416 de 20 de março de 2020, o qual dispõe 

sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos 

riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do 

Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Trago a baila o contido no art. 

5º do Decreto suso mencionado, in verbis: Art. 5º Fica autorizada a 

realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja 

prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de 

servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços 

considerados essenciais e prioritários. § 1º A realização de teletrabalho 

deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da 

produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico. § 2º 

Durante a jornada de trabalho, deve ser garantida a presença física de, ao 

menos, 01 (um) representante por unidade administrativa (coordenadoria, 

superintendência, unidade e secretaria-adjunta), o qual poderá ser o 

próprio chefe imediato. § 3º Cabe à chefia imediata da unidade 

administrativa, juntamente com o respectivo secretário adjunto, decidir 

quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor na 

Secretaria. § 4º Ao servidor que não possuir condições materiais de 

realizar atividades em teletrabalho será concedida, de ofício, férias e/ou 

de licença-prêmio por assiduidade. Da leitura do referido dispositivo, resta 

evidente que o Governo do Estado de Mato Grosso já estabeleceu as 

medidas vindicadas na exordial, o que smj, leva o autor a carecer de 

interesse processual no prosseguimento desta demanda. Demais disso, 

resta evidente que a paralização por completo de todas as atividades 

essenciais, por certo acarretará em um colapso ainda maior em nossa 

economia, bem como àqueles que efetivamente necessitem de 

atendimentos, principalmente na área da saúde e, ao menos a priori, o 

requerido tem tomado todas as medidas legais cabíveis para conter o 

avenço da doença que assola o mundo. Exemplo disso é a suspensão de 

todos os atendimentos no DETRAN/MT, conforme notícia vinculada na data 

d e  h o j e  ( 2 3 / 0 3 / 2 0 2 0 )  n o  s i t e 

https://www.folhamax.com/cidades/detran-susoende-todos-atendimentos

/249604: Diante do atual cenário de pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19) e em conformidade ao Decreto do Governo do Estado n°416 

de 20/03/2020, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(Detran-MT) informa que o atendimento presencial de todas as unidades 

da autarquia no Estado estará suspenso a partir desta terça-feira (24.03). 

Com essas considerações, em estrita observância ao art. 9° e ao art. 10, 

ambos do CPC, faculto a parte autora se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a apontada carência de interesse processual, nos 

moldes do art. 330, III, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça, com escoro 

no art. 98 do CPC. Intime-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013305-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR JOSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1013305-30.2020.8.11.0041 

(PJE 3) Vistos, etc. Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 

10 (dez) dias, prestar as informações de praxe. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. No mais, 

nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 165, do CNJ e 

do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez 

presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 20 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011669-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APS - VÁRZEA GRANDE-MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1011669-29.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ratificarem os atos já praticados. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012991-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RCS CORRETORA E DISTRIBUIDORA DE CEREAIS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1012991-84.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Autora não acostou qualquer documento que 

comprove o seu direito junto à inicial, indispensáveis à propositura da 

ação, descumprindo, assim, o art. 320 do CPC/2015 e o art. 6º da Lei nº 

12.016/09. Assim, oportunizo ao Impetrante que traga aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, todos os documentos necessários que corroborem 

com o seu pleito, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, com 
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urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373814 Nr: 10236-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MACIEL DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT10.887, JULIANA LEITE MELO - OAB:11.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LILIANE TAISE 

CAMPANELLI OHARA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 10236-90.2009.811.0041, Protocolo 373814, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1019994-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE DE FATIMA TEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS VILIALVA OAB - 799.002.241-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1019994-50.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Considerando a Resolução nº 

09/2019/TJ-MT/OE, a qual fixou a competência da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande, ratione materiae, como o juízo 

competente para a apreciação e análise das ações referentes à saúde 

pública de prestação continuada (tratamento clínico ou cirúrgico, 

fornecimento de medicamentos e insumos) que figurem como parte o 

Estado de Mato Grosso, independente da fase processual (art. 2º), e 

considerando a Portaria nº 29/2019-CM, que autorizou a remessa dos 

processos a partir do dia 30.09.2019, tenho, por bem, declinar da 

competência em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, nos termos do art. 43 do CPC. No mais, determino que o 

presente feito seja redistribuído com a máxima urgência, dando-se todas 

as devidas baixas quanto a este juízo. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001998-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DA SILVA OAB - 110.379.111-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1001998-39.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Considerando a Resolução nº 

09/2019/TJ-MT/OE, a qual fixou a competência da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande, ratione materiae, como o juízo 

competente para a apreciação e análise das ações referentes à saúde 

pública de prestação continuada (tratamento clínico ou cirúrgico, 

fornecimento de medicamentos e insumos) que figurem como parte o 

Estado de Mato Grosso, independente da fase processual (art. 2º), e 

considerando a Portaria nº 29/2019-CM, que autorizou a remessa dos 

processos a partir do dia 30.09.2019, tenho, por bem, declinar da 

competência em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, nos termos do art. 43 do CPC. No mais, determino que o 

presente feito seja redistribuído com a máxima urgência, dando-se todas 

as devidas baixas quanto a este juízo. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002013-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA MARIA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - 496.763.501-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1002013-08.2019.8.11.0001 Vistos, etc. Considerando a Resolução nº 

09/2019/TJ-MT/OE, a qual fixou a competência da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública de Várzea Grande, ratione materiae, como o juízo 

competente para a apreciação e análise das ações referentes à saúde 

pública de prestação continuada (tratamento clínico ou cirúrgico, 

fornecimento de medicamentos e insumos) que figurem como parte o 

Estado de Mato Grosso, independente da fase processual (art. 2º), e 

considerando a Portaria nº 29/2019-CM, que autorizou a remessa dos 

processos a partir do dia 30.09.2019, tenho, por bem, declinar da 

competência em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande, nos termos do art. 43 do CPC. No mais, determino que o 

presente feito seja redistribuído com a máxima urgência, dando-se todas 

as devidas baixas quanto a este juízo. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000069-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIA REGIAO OESTESIMONE LIRA DE 

SOUZA PIETSCH (IMPETRADO)

SENHOR EMANUEL ALVES FLORES, SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SAAP/SESP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1000069-66.2020.8.11.0055 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por 

DÉBORA MARIA FERNANDES contra ato tido por coator de lavra da 

SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIA – REGIÃO OESTE e do SENHOR 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SEJUDH, 

todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinada às autoridades Impetradas que 

procedam com a remoção da Impetrante para a POLITEC de Tangará da 

Serra, conforme protocolo nº 502328/2019. Aduz, em síntese, que é 

Assistente do Sistema Penitenciário do Centro de Detenção Provisória de 

Tangará da Serra, sendo que por motivos de saúde pleiteou sua remoção 

para outro órgão, qual seja, para POLITEC Tangará da Serra, uma vez que 

se encontra em tratamento psiquiátrico, decorrente do ambiente laboral. 

Alega que seu pedido foi analisado e, embora tenha sido atestada a 

existência de vaga junto à POLITEC, o mesmo foi indeferido antes mesmo 

de referida informação ser juntada ao pedido administrativo. Relata que foi 

possibilitada a remoção para outra unidade prisional, em outra cidade, 

contudo alega que seus problemas de saúde estão intimamente ligados ao 

ambiente de trabalho junto ao sistema penitenciário. Pontua que os 

argumentos utilizados pela autoridade Impetrada para indeferir o seu 

pedido são inválidos e inverossímeis, na medida em que não condizem 

com a realidade fática e jurídica da situação. Pugnou pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Inicialmente o 

presente mandamus foi distribuído perante a 4ª Vara Cível da Comarca de 
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Tangará da Serra, ocasião em que o D. Juízo determinou a manifestação 

das autoridades Impetradas antes da análise do feito (ID nº 28152425). A 

parte Autora apresentou pedido de reconsideração aos autos (ID nº 

28164454). Foi declinada a competência a uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública de Cuiabá (ID nº 28197083). Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à 

gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão 

do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no Procedimento 

de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, 

prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para decidir 

sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada às autoridades 

Impetradas que procedam com a remoção da Impetrante para a POLITEC 

de Tangará da Serra, conforme protocolo nº 502328/2019. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 28110721 e seguintes, não vislumbro, nesta 

seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que o 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída aos agentes públicos. Ademais, é certo que tal ato, a 

meu ver, não configura violação ao seu direito líquido e certo por se tratar 

de um ato discricionário da Administração Pública, cabendo ao Poder 

Público se utilizar de um juízo de conveniência e oportunidade para 

conceder a remoção do servidor público. Nesse sentido dispõe o 

entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - ALEGAÇÃO DE FALTA 

DE MOTIVAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA 

DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO – DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. É válido 

o ato de remoção ex officio de servidor público, adequadamente motivado 

e ajustado à lei”. (Ap 141812/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 

21/11/2014). Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste 

momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que 

não se mostra crível ante a ausência de manifestação das autoridades 

Impetradas. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores 

para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se 

o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifiquem-se as autoridades 

Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de 

praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 

Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012792-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE IZABEL BOAVENTURA DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1012792-62.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por GISLAINE 

IZABEL BOAVENTURA DE MORAES contra ato indigitado coator de lavra 

do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à 

autoridade Impetrada que autorize a posse da Impetrante no cargo de 

Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, respeitando a posição 

adquirida. Aduz, em síntese, que se submeteu ao concurso público 

realizado pelo Município de Cuiabá/MT, para o cargo de Técnico em 

Desenvolvimento Infantil – TDI, regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, 

tendo sido aprovada em 596º lugar. Relata que foi convocada a 

comparecer no local estabelecido para atribuir ao cargo almejado, todavia, 

ficou impedida de ser nomeada sob a alegação de que seria hipótese de 

acúmulo ilegal de cargo. Sustenta que fundamentam a negativa de posse 

sob a alegação de acúmulo ilegal de cargo, sendo obrigada a assinar uma 

declaração optando por uma das cadeiras. Pontua que o ato combatido é 

ilegal e arbitrário, não restando alternativa senão a impetração do presente 

mandamus para resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

À vista da legislação que disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão da liminar é necessária 

a presença dos seguintes requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. 

O Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger 

direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade. Para ser viável a sua impetração é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

segurança, a situação fático-jurídica não pode gerar dúvida e, muito 

menos, depender de dilação probatória. Assim, a comprovação dos fatos 

alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra: 

“Mandado de Segurança”, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 
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a inicial e as informações”. Em análise primária dos fatos expostos e dos 

documentos acostados, não vislumbro a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, in casu, a 

Impetrante possui vínculo efetivo com a Prefeitura Municipal de Cuiabá no 

cargo de Professor do Ensino Fundamental e pretende tomar posse no 

cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, todavia, foi 

comunicada por meio do Despacho nº 073/2020 que estava impossibilitada 

de fazê-lo dada à vedação ao acúmulo dos cargos, devendo optar por um 

ou outro, nos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal (ID nº 

30386036). Sobre o tema, prevê o art. 37, XVI, b, da Constituição Federal: 

“Art. 37. (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado 

em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) b) a de um cargo de 

professor com outro técnico ou científico; (...)”. Da leitura do referido 

dispositivo constitucional é possível inferir que o legislador excepcionou 

alguns casos em que é possível acumular dois cargos públicos, mas a 

situação da Impetrante, ao que tudo indica, não se amolda à hipótese 

descrita na referida norma constitucional, apesar da nomenclatura dos 

cargos aparentemente ser permissiva. É certo que a Constituição Federal 

não conceitua ou define cargo técnico ou científico, mas no plano 

jurisprudencial, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RMS 

28497/DF, estabeleceu que não se deve observar apenas a nomenclatura 

do cargo para concluir pela possibilidade de cumulação, devendo-se 

analisar as atribuições inerentes ao cargo (STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, 

rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Carmen Lúcia, julgado em 

20/5/2014. Info 747). Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

entendido que preenche a exigência para acumulação aquele cargo para 

cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e 

habilitação legal, não necessariamente de nível superior. Nessa esteira, o 

cargo de “Técnico de Desenvolvimento Infantil”, também denominado de 

“Educador de Desenvolvimento Infantil”, que, a meu ver, é a nomenclatura 

mais apropriada porque evita equívocos, mantém, na essência, as 

mesmas características do primitivo cargo de “Monitor de Creche”, acerca 

do qual nunca foi permitida a acumulação com o cargo de professor, por 

não se equiparar ao cargo de professor, nem tampouco ser cargo técnico 

na acepção constitucional (Decisão Monocrática – precedente do STJ: 

Agravo em Recurso Especial nº 1.163.937 – SP 06/10/2017). Nesse 

sentido, mister transcrever o entendimento da jurisprudência do Venerável 

Sodalício: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 

PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a 

acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou 

científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 

2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza 

eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. 

Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem 

nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é 

vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário 

improvido”. (RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008). Esse 

entendimento jurisprudencial coaduna-se com a clássica doutrina de Hely 

Lopes Meirelles, o qual entende que cargo técnico é o que “exige 

conhecimentos profissionais especializados para seu desempenho, dada 

a natureza científica ou artística das funções que encerra” (in Direito 

administrativo brasileiro, 29ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 398). No 

caso em tela, o Edital nº 002/PMC/SME/2019, que regeu o concurso, prevê 

como atribuições do cargo de TDI aquelas “inerentes à gestão das 

creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. 

Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas 

contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene 

pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das 

crianças, na perspectiva do cuidar e do educar”. Verifica-se acima que as 

atribuições do cargo de TDI são de inegável relevância, mas de natureza 

eminentemente burocrática (“gestão das creches”), relacionadas ao apoio 

à atividade pedagógica, e não exigem, pelo que se vê do teor do Edital, 

conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual, conforme 

o texto constitucional, é vedada sua acumulação com o cargo de 

Professor. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a 

concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in 

mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se 

pessoalmente a autoridade Impetrada, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar as informações de praxe, e, na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá 

sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010876-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAXARA REPRESENTACOES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1010876-90.2020.8.11.0041 

(PJE 03). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por CAXARA REPRESENTAÇÕES LTDA, neste ato 

representado pelo seu representante legal, o Sr. Flávio Salino Moreira, 

contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA 

RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ambos qualificados 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja determinada a reinclusão da impetrante no Simples Nacional com 

efeitos retroativos a partir de 01.01.2020, até decisão de mérito. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o 

Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para o fim 

de que seja determinada a reinclusão da impetrante no Simples Nacional 

com efeitos retroativos a partir de 01.01.2020, até decisão de mérito. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 30124293 e seguintes, não 

vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 
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vindicada. Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a 

do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a 

presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá, 18 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011441-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO APARECIDO MENEGAZZO BROGGI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1011441-54.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por RICARDO APARECIDO MENEGAZZO BROGGI 

contra ato tido por ilegal de lavra do SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA e do IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, onde objetiva a concessão da medida 

liminar para que seja determinado às autoridades Impetradas que alterem o 

resultado da investigação social, bem como incluam o nome do Impetrante 

na lista final do certame. Em síntese, é o que merece registro. De acordo 

com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004), compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente Mandado de 

Segurança e Habeas Data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de 

Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Dê-se todas as 

baixas desta ação em relação à esta vara. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008305-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1008305-49.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Repetição de Indébito proposta por CRISTIANE APARECIDA 

DA SILVA ARAUJO em face do MT PREV, ambos devidamente 

qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja 

determinado ao Requerido que se abstenha de fazer os descontos 

indevidos das contribuições previdenciárias incidentes sobre terço de 

férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de 

insalubridade e demais gratificações. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010407-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA FRANCISCA SANTANA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010407-44.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória 

c/c Indenizatória proposta por ADELIA FRANCISCA SANTANA SOUZA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja condenado o 

Requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da parte Autora a 

parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos 

respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Deu à 

causa o valor de R$ 55.121,35 (cinquenta e cinco mil cento e vinte e um 

reais e trinta e cinco centavos). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 
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determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011051-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE CRISTTINE CARVALHO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1011051-84.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Repetição de Indébito proposta por MARIANE CRISTTINE 

CARVALHO DE ARAUJO em face do MT PREV – MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a 

procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que se 

abstenha de fazer os descontos indevidos das contribuições 

previdenciárias incidentes sobre terço de férias, serviços extraordinários, 

adicional noturno, adicional de insalubridade e demais gratificações. Deu à 

causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011109-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE OLIVEIRA SA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1011109-87.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Repetição de Indébito proposta por MARCIA MARIA DE 

OLIVEIRA SÁ E SILVA em face do MT PREV – MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a 

procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que se 

abstenha de fazer os descontos indevidos das contribuições 

previdenciárias incidentes sobre terço de férias, serviços extraordinários, 

adicional noturno, adicional de insalubridade e demais gratificações. Deu à 

causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009161-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MOREIRA OAB - MT26524-O (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA RODRIGUES MASAKI OAB - SP289469 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1035704-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por VRG LINHAS 

AÉREAS S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

multa administrativa aplicada no Processo Administrativo FA nº 

0411-027.501-3. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON Estadual, 

através do processo administrativo FA nº 0411-027.501-3, aplicou multa 

administrativa, totalizando o valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e 

oitocentos reais), sob o fundamento de que infringiu ditames presentes na 

legislação consumerista. Sustenta que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, alegando serem arbitrárias e ilegais as 

decisões proferidas na seara administrativa, sendo de rigor as suas 

anulações e, via de consequência, das penalidades injustamente 

aplicadas. Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade das multas 

aplicadas, invoca o princípio da proporcionalidade e objeta sobre o desvio 

de finalidade das multas. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor 

de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se 
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pronunciou pela desnecessidade de promover tal procedimento 

conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para 

garantir o principio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa 

aplicada no Processo Administrativo FA nº 0411-027.501-3. O cerne da 

questão posta em litígio é conferir se a aplicação da multa pelo PROCON 

contra a empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, 

há notória usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que pese 

louvável a argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o 

pleito liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pelo Auto de Infração nº 

AI.2011.0501, pelo Auto de Constatação nº AC.2011.0777 e pelas 

decisões administrativas proferidas (ID nº 29713673 e seguintes), 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa 

administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referidas multas têm força coercitiva, 

o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerado excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Municipal, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram 

no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual as multas devem ser 

mantidas, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Importante destacar que a jurisprudência pátria atualmente tem entendido 

que a oferta de garantia, consistente em apólice de seguro, como é o caso 

dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista 

a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do CTN. 

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação 

pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não 

regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de 

competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da 

separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se o Requerido Estado de Mato 

Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1010243-79.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por HIMITSU COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA. contra ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para o fim de que seja determinada a suspensão dos 

lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN do ano 2019, 

bem como a autoridade Impetrada se abstenha de efetuar novos 

lançamentos em relação a referida taxa. Aduz, em síntese, que foi 

notificada pela autoridade Impetrada a recolher importância a título de Taxa 

de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com vencimento para o dia 

29.03.2019. Assevera que a lei que instituiu tal cobrança é 

inconstitucional, haja vista que a segurança pública, incluindo a atuação 

do copo de bombeiros, é dever do Estado, de modo que os serviços 

públicos que tem característica uti universi, não podem ser tributados por 

meio de taxas. Pontua que o ato coator cometido pelo Impetrado, além de 

ilegal e abusivo, põe em risco a sua atividade comercial, visto que cria 

entraves na gestão negocial, prática vedada pela legislação pátria e em 

especial pela Constituição Federal. Escuda a sua pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão 

dos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN do ano 

2019, bem como a autoridade Impetrada se abstenha de efetuar novos 

lançamentos em relação a referida taxa. O cerne da questão posta em 

litígio, qual seja acerca da (in) constitucionalidade da cobrança da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio (TACIN), há tempos vem sendo debatida no 

âmbito dos tribunais superiores, sendo que o entendimento ora 

predominante era pela constitucionalidade da referida cobrança, inclusive 

tal concepção era adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (Apelação/Remessa Necessária nº 63911/2016; Apelação nº 

15965/2016). Todavia, recentemente o Ministro Gilmar Mendes no 

julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 11.03.2019, seguindo o paradigma 

do Tema 16 de repercussão geral, proferiu decisão colegiada firmando o 

entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual nº 4.547/1982, 

contraria o texto constitucional, sob o fundamento de que o serviço 

público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia 

ser remunerado mediante impostos. Melhor abalizando, transcrevo o 

referido decisum, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário 

com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a 

incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), 

paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. 

Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo 

suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. 

Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. 

Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba 

honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. 

(ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 

16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019). Corroborando com o acima exposto, 

convém transcrever trecho do voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes em 

11.03.2019 acerca do presente tema: “(...) O Tribunal de origem, ao 

examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da referida 

taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição 

Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente 

público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa 

forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a 

contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de 

combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 

que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos”. (ARE 972352, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) – 

Destacamos. Neste contexto, verifica-se que a instituição de tal cobrança 

mediante taxa não se mostra resguardada pela Constituição Federal, tendo 

em vista que tal prestação de serviço é caracterizada como indivisível e 

de caráter essencial, por ser um serviço de segurança pública. Nesta 

toada, importante transcrever o entendimento lecionado por Eduardo 

Sabbag em sua obra[1], senão vejamos: “Insta mencionar que o imposto é, 

concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação não 

afetada. É que a receita dos impostos visa custear as despesas públicas 

gerais ou universais, educação, segurança pública, limpeza pública etc.”. 

Com base nisso, se mostra evidente que o custeamento de tal prestação 

de serviço pelo ente público não deverá se dar mediante taxa, tendo em 

vista que os serviços de segurança pública devem, obrigatoriamente, ser 

custeados através de impostos, de modo que podemos concluir, desta 

forma, que sua aplicação é contrária ao que a Constituição Federal 

preceitua. Neste contexto, imperioso trazer o entendimento fixado pelo 

Ministro Marco Aurélio quando da Tese de Repercussão Geral no RE nº 

643.247: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a 

incêndios, faz se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim”. Desta feita, aplicando por analogia o caso exposto na 

jurisprudência com o presente, é evidente a presença do direito líquido e 

certo da parte Autora, frisando-se que os serviços de segurança pública 

deverão ser custeados por impostos. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores, impõe-se o deferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para 

determinar a suspensão dos lançamentos da Taxa de Segurança Contra 

Incêndio – TACIN do ano 2019, bem como para determinar à autoridade 

Impetrada que se abstenha de efetuar novos lançamentos em relação a 

referida taxa, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. 

Notifique-se a autoridade Impetrada enviando-lhe a segunda via da inicial, 
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a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de março 

de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO [1] SABBAG, 

Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8ª Ed. 2016. Saraiva, São Paulo.
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1002734-97.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

suspensa da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003330-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUZZI & BUZZI LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1003330-81.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

suspensa da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012663-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ZANOTI MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1012663-57.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

ALESSANDRO ZANOTI MIRANDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a concessão da 

medida antecipatória para que seja determinada a suspensão da 
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exigibilidade dos créditos tributários objeto das Certidões de Dívida Ativa – 

CDA em anexo. Deu à causa o valor de R$ 5.580,00 (cinco mil quinhentos 

e oitenta reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, 

a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com 

efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais 

possui competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e 

das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver 

CDA constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo 

Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a 

esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 17 de março 

de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008274-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON JESUS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

MARILENY RODRIGUES DE SOUSA OAB - MT9162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1008274-29.2020.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença 

Previdenciário c/c Pedido de Aposentadoria por invalidez e Tutela 

Provisória de Urgência proposta por CLEBERSON JESUS DE MORAES em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

anteriormente concedido, devido a incapacidade laborativa a suas 

atividades habituais, até decisão final da presente demanda. Aduz, em 

síntese que, é segurado obrigatório da requerida e que em 11.11.2019, 

teve cessado de forma indevida o benefício previdenciário, tendo em vista 

que os médicos peritos da autarquia federal entenderam não haver 

incapacidade laborativa. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 e ss. do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o 

Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, mais especificamente, no Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser 

o juiz da causa a autoridade competente para decidir sobre o aludido 

pedido, o que foi informado por meio do Oficio Circular nº 

03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos 

para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure como parte, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade do provimento 

conciliatório, daí porque deixo de aplicar tal providência, até, porque, para 

garantir o principio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela provisória de urgência se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). 

Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. Pois bem. Nos 

termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da 

previdência social, o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste sentido, é 

elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, 

ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que: “logo após o 

acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício 

auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém 

temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a 

saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito 

ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. 

Todavia, constatada seqüela do acidente que implique redução da 

capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos acostados à exordial 

revelam que o requerente necessita de afastamento de suas atividades 

laborais, pois as sequelas do acidente se mostram presentes, bem como 

acarretam na sua incapacidade laboral, influenciando sobremaneira na 

realização dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, conforme se 

verifica nos documentos ID n° 29573939 e seguintes, prova que corrobora 

a verossimilhança das alegações aduzidas, donde ressai a evidência da 

probabilidade do direito. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 

estabelece que o (a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Nessa toada, não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a norma previdenciária 

determinar a impossibilidade de interromper o benefício enquanto o (a) 

segurado (a)/licenciado (a) não for dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez, o 

INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o sistema de 

famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o pagamento do 

auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas ocupações 

para as quais não havia se reabilitado. Daí, considerando que o benefício 

foi cessado indevidamente, mister determinar, primeiramente e por cautela, 

o seu restabelecimento, para tão-só, se no decorrer da instrução 

processual, à vista do contraditório e ampla defesa, concluído pela 

incapacidade total e permanente para o trabalho, seja apreciado o pedido 

de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A 

propósito, corroborando com o acima, a Egrégia Corte de Justiça assim 

tem se manifestado em casos tais, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INCAPACIDADE PROFISSIONAL – RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. 

Presente a prova inequívoca consistente em exames e atestados médicos 

no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido 

do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício 

almejado, a concessão da tutela antecipatória para o restabelecimento do 

auxílio-doença é medida que se impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, 

Publicado no DJE 05/02/2015). Portanto, as provas trazidas corroboram 

quanto à incapacidade laboral do demandante, tornando-se verossímeis 

suas alegações. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, ressai que 

a continuidade no exercício de função laborativa, evoluirá negativamente 

no seu quadro clínico, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua 

saúde, não se olvidando, ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS que restabeleça o benefício 

previdenciário ao Requerente, devendo este ser mantido enquanto 

persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei 

nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do 

presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 
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CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Por derradeiro, consoante o Procedimento 

de Controle Administrativo nº165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, 

em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003399-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1003399-16.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por DEMERCIO LUIZ GUENO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, onde objetiva que o Requerido proceda ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, que é de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 9.298,61(nove mil 

duzentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos). Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter 

sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que 

preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. 

Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu 

recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente 

de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 

28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações 

referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e 

da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções contidas na Lei 

Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do Juizado 

mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 

IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010376-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NEUMANN OAB - 792.045.461-15 (REPRESENTANTE)

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1010376-24.2020.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Trata-se de Ação Comum com pedido de tutela antecipada 

proposta por NEUMANN E NEUMANN LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, todos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos 

pedidos para que seja determinada a suspensão das penalidades citadas 

nos autos de infração nº. 5089 e 5087, até decisão de mérito. Deu à 

causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual 

ficou fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012812-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1012812-53.2020.8.11.0041 (PJE 

03) Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela 

provisória de natureza cautelar inaudita altera pars proposta por 

ELIZANDRA DA ROSA & CIA LTDA-ME em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados, onde objetiva com o provimento 

antecipatório que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário espelhado nas Notificações de Lançamentos números NL 

277.669.337.68.2014; NL 64197.337.68.2016; NL 109278.337.68.2017; NL 

113791.337.68.2018; e NL 432698.337.68.2015, até decisão de mérito. 

Deu à causa o valor de R$ 5.273,59 (cinco mil duzentos e setenta e três 

reais e cinquenta e nove centavos). Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, 

proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei 

Federal nº 12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a 

Resolução nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa 

é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que 

define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as 

exceções legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer 

outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade de se realizar 

perícia, salvo as exceções contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 
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Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062222-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO CAMARA PIMENTEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1062222-17.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por RODRIGO COELHO CAMARA PIMENTAL em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a procedência 

dos pedidos para que seja condenado o Requerido a incorporar aos 

vencimentos ou proventos da parte Autora a parcela equivalente ao 

percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. Deu à causa o valor de R$ 61.000,00 

(sessenta e um mil reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Ressalta-se que, embora a parte 

Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in 

verbis: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao 

Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a 

tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, 

declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será 

digitalizado”. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que 

a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do 

CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com 

arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos 

da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 

635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, 

determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a 

devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1013374-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE OLIVEIRA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO. SR. GERENTE DE CRÉDITO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N°: 1013374-62.2020.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cumpra-se a decisão superior. Desta feita, redistribua os 

autos em favor da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013465-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FRANCISCO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1013465-55.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por ANDERSON FRANCISCO DE PAULA em desfavor 

do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, onde objetiva a procedência dos pedidos para 

que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de 

danos materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a título de 

danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais). Deu à causa o valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e 

cinco mil reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Ressalta-se que, embora a parte 

Autora tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 

mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na Resolução nº 04/2014/TP/TJMT, in 

verbis: “Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao 

Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a 

tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, 

declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será 

digitalizado”. Ademais, imperioso salientar que o montante referente à 

indenização por danos morais, quando devido, será livremente arbitrado 

pelo magistrado, obedecendo, por óbvio, aos critérios já consolidados pela 

doutrina e jurisprudência, o que implica em dizer que o valor da causa 

fixado pela parte não passa de mera sugestão, não devendo ser levado 

em conta para fins de distribuição da ação para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública. Assim, torna-se imperioso declinar da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante 

disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos 

termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, arts. 1º, §1º, 
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IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 004/2014/TP, bem como com amparo 

na Portaria nº 635/2015-PRES. e no Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda 

com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013568-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA MASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1013568-62.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Nos termos da Portaria nº º 

365/2019 e da Resolução TJ-MT/TP nº 04/2019, as quais versam sobre a 

distribuição de novas ações relativas à saúde pública, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação e determino a 

redistribuição dos autos à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, mediante compensação. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013098-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA ALVES E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) PROCESSO Nº 

1013098-31.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por MARIA CRISTINA ALVES E SILVA em face do MT 

PREV, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos 

pedidos para que seja determinado ao Requerido que promova a 

graduação de Sub Tenente PM à Requerente, recebendo todas as 

vantagens e proveitos inerentes ao cargo. Deu à causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução 

nº 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR 

A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Nesse sentido decidiu recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 

85560/2016, julgado em 28.11.2018, no qual ficou fixada a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento 

das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade 

da matéria e da necessidade de se realizar perícia, salvo as exceções 

contidas na Lei Federal nº 12.153/2009. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, arts. 1º, §1º, IX e X, e 2º, ambos da Resolução nº 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria nº 635/2015-PRES. e no 

Ofício Circular nº 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva 

no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010376-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPAZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DE ALMEIDA LUCIANO OAB - MT15261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEFAZ (IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1010376-75.2019.8.11.0003 Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por AGROPAZ 

COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI, neste ato representada pelo seu sócio 

administrador, o Sr. Clézio Ortízio de Paula, contra ato indigitado coator de 

lavra dos FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS – FERNANDO HENRIQUE 

SOARES e JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO, todos qualificados na exordial, 

objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja 

determinado às autoridades Impetradas que analisem o E-Process nº 

5706358/2019, bem como que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário objeto do referido processo 

administrativo, possibilitando, consequentemente, a emissão de Certidão 

Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. Aduz, em síntese, que foi 

intimado a apresentar documentação que demonstrasse a regularidade 

das operações citadas nas notas fiscais contidas no anexo da Notificação 

Eletrônica nº 210826/659/68/2018, quais sejam as Notas Fiscais nº 9380, 

9381 e 9460, todas do remetente DH Indústria e Comércio de Cereais Ltda. 

EPP, contudo, por desconhecer as operações, entendeu ser mais 

apropriado aguardar sem se manifestar. Relata que foi lavrada a NAI nº 

225748001852019171 contra a Empresa DH Indústria e Comércio de 

Cereais Ltda. EPP por ter “emitido notas fiscais que não correspondem à 

saída de mercadorias, a transmissão de propriedade da mercadoria, a 

entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou 

utilização de serviço”, enquadrando a empresa Impetrante como infratora 

solidária. Pontua que não foi devidamente notificada sobre a questão, 

tendo sido cerceado seu direito de ampla defesa e contraditório, pois 

desconhece as Notas Fiscais informadas na NAI objurgada, o que a levou 

a interpor recurso através do E-Process nº 5706358/2019, o qual foi 

inadmitido em razão da suposta intempestividade. Escuda a pretensão à 

vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova 

legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 
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determinado às autoridades Impetradas que analisem o E-Process nº 

5706358/2019, bem como que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário objeto do referido processo 

administrativo, possibilitando, consequentemente, a emissão de Certidão 

Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 24016291 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar 

pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu 

da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não 

demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos 

capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente 

público. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir 

tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a 

Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à 

Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que não se observa, ao 

que tudo indica, no caso em comento. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o 

fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifiquem-se as autoridades Impetradas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008287-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 02) PROCESSO Nº 

1008287-48.2020.8.11.0002 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por GRAZIELLA ALBUQUERQUE em face de ato tido 

por coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinada a suspensão da cobrança das 

multas de trânsito lançadas sobre o veículo, bem como que seja 

determinado à autoridade Impetrada que expeça o licenciamento referente 

ao veículo marca/modelo Yamaha Neo, ano 2008/2008, placa NJC-3554, 

RENAVAM nº 00962423025 e Chassi nº 9C6KE1000080011296 (ID nº 

30189147). Aduz, em apertada síntese, que a autarquia estadual de 

trânsito está condicionando o licenciamento do veículo de sua propriedade 

ao prévio pagamento das multas lançadas, ato este que se consubstancia 

em verdadeira coação ao contribuinte para pagamento de multas. Pontua 

que o ato praticado pela autoridade Impetrada é expressamente arbitrário 

e ilegal, conforme o consolidado entendimento das cortes superiores e da 

Súmula 323 do STJ. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da 

medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar 

o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a 

concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: 

que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente cumpre salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar “possível direito da 

Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, e, sua obra, Mandado de segurança, 23º edição, 

Malheiros Editores, 2001, “(...) para a concessão da liminar devem 

concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em 

que se assenta o pedido da inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão 

de mérito- fumus boni iuris e periculum in mora” (in Mandado de 

Segurança, São Paulo, Malheiros, 23ª Ed., 2001, p. 73). Como relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade Impetrada que expeça o licenciamento 

referente ao veículo marca/modelo Yamaha Neo, ano 2008/2008, placa 

NJC-3554, RENAVAM nº 00962423025 e Chassi nº 9C6KE1000080011296 

(ID nº 30189147). Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos dos arts. 280 a 281 do CTB e da 

Súmula nº 312 do STJ. No tocante às infrações, ressai que não houve o 

devido cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID nº 30189149), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula nº 312 do 

STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem 

assentado a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

senão vejamos: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ)”. (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). “REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO SE CUMPRE O 

REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

COMPROVADA - ILEGALIDADE – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – 

SENTENÇA RATIFICADA. É manifestamente ilegal exigir o pagamento de 

multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de 

licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator”. (N.U 

1022153-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Desta feita, a ausência da notificação regular corrobora a 

ilegalidade do ato, restando evidenciado, neste momento, o fumus boni 

iuris. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. Portanto, 
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presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida. 

ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que expeça o 

licenciamento referente ao veículo marca/modelo Yamaha Neo, ano 

2008/2008, placa NJC-3554, RENAVAM nº 00962423025 e Chassi nº 

9C6KE1000080011296 (ID nº 30189147), independentemente do 

pagamento prévio das multas, bem como determino a suspensão das 

multas de trânsito indicadas pela Impetrante, até ulterior decisão de mérito 

a ser proferida neste writ. Notifique-se a autoridade Impetrada 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias, e, por fim, voltem-me 

conclusos para sentença (art. 12 e parágrafo único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, servindo a presente de mandado. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001625-48.2020.8.11.0041
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V. W. G. J. T. (IMPETRANTE)
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1001625-48.2020.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004224-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA BEVILACQUA BARROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004224-96.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária proposta por KARLA BEVILACQUA BARROSO 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência 

da ação para que seja determinada a nomeação e posse da Autora para o 

cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, 

referente ao Edital nº 005/2009/SAD, bem como seja condenado o 

Requerido ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 45.869,99 

(quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), bem como ao pagamento do dano moral inerente no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz, em síntese, que participou do 

concurso público para o provimento de cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, regido pelo Edital nº 

005/2009/SAD, o qual previa 67 (sessenta e sete) vagas efetivas, mais 

cadastro de reserva. Assevera que se classificou na 254ª posição do 

aludido certame, compondo o cadastro de reserva, todavia, não obstante 

a necessidade de servidores, o Requerido somente convocou 130 (cento 

e trinta) candidatos classificados, além do limite de vagas disponibilizadas. 

Pontua que, dos 130 (cento e trinta) candidatos convocados, 05 (cinco) 

não tomaram posse, de modo que o Requerido violou o seu direito, 

transgredindo o disposto no art. 37 da Constituição Federal. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi deferida a tutela 

provisória (ID nº 700264). Irresignado com a decisão retro, o Estado de 

Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento objetivando a 

reforma do mencionado decisum, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso determinado a suspensão dos efeitos da decisão (ID nº 

1521239). Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso 

apresentou Contestação nos autos (ID nº 1401308), pugnando, no mérito, 

pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 

1522299), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo 

Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela 

procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento de 

lucros cessantes no valor de R$ 45.869,99 (quarenta e cinco mil 

oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem 

como ao pagamento do dano moral inerente no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do 

escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da 

parte Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram 

disponibilizadas 67 (sessenta e sete) vagas e que a demandante foi 

classificada no cadastro de reserva na 254ª posição, portanto, fora do 

limite de vagas oferecidas (ID nº 681526). Observa-se, também, que 

durante o prazo de validade, foram convocados 130 (cento e trinta) 

candidatos, bem como que a Administração Pública editou o Convênio nº 

001/2015 objetivando a contratação de terceirizados para ocupar o cargo 

almejado pela Requerente. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 

37, I e II da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

(...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de se concluir 

que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo 

dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo 

uma exceção a esta regra, porém esta deve ser motivada pelo poder 
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público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, 

após convocação de um número “X” de candidatos acima do número de 

vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo a nomeação o 

concursando aprovado e classificado dentro do chamado cadastro de 

reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou 

vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e foi 

aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004329-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA OLIVEIRA DA SILVA SEABRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004329-73.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária proposta por LUCINEIA OLIVEIRA DA SILVA 

SEABRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência 

da ação para que seja determinada a nomeação e posse da Autora para o 

cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, 

referente ao Edital nº 005/2009/SAD, bem como seja condenado o 

Requerido ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 45.869,99 

(quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), bem como ao pagamento do dano moral inerente no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz, em síntese, que participou do 

concurso público para o provimento de cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, regido pelo Edital nº 

005/2009/SAD, o qual previa 67 (sessenta e sete) vagas efetivas, mais 

cadastro de reserva. Assevera que se classificou na 1135ª posição do 

aludido certame, compondo o cadastro de reserva, todavia, não obstante 

a necessidade de servidores, o Requerido somente convocou 130 (cento 

e trinta) candidatos classificados, além do limite de vagas disponibilizadas. 

Pontua que, dos 130 (cento e trinta) candidatos convocados, 05 (cinco) 

não tomaram posse, de modo que o Requerido violou o seu direito, 

transgredindo o disposto no art. 37 da Constituição Federal. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela 

provisória (ID nº 700676). Devidamente citado, o Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação nos autos (ID nº 1419178), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 1539146), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinada 

a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento de 

lucros cessantes no valor de R$ 45.869,99 (quarenta e cinco mil 

oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), bem 

como ao pagamento do dano moral inerente no importe de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do 

escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito da 

parte Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram 

disponibilizadas 67 (sessenta e sete) vagas e que a demandante foi 

classificada no cadastro de reserva na 1135ª posição, portanto, fora do 

limite de vagas oferecidas (ID nº 684106). Observa-se, também, que 

durante o prazo de validade, foram convocados 130 (cento e trinta) 

candidatos, bem como que a Administração Pública editou o Convênio nº 

001/2015 objetivando a contratação de terceirizados para ocupar o cargo 

almejado pela Requerente. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 

37, I e II da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

(...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de se concluir 

que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo 

dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo 

uma exceção a esta regra, porém esta deve ser motivada pelo poder 
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público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, 

após convocação de um número “X” de candidatos acima do número de 

vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo a nomeação o 

concursando aprovado e classificado dentro do chamado cadastro de 

reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou 

vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e foi 

aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004635-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

PLAENGE RESIDENCIAL SPE LTDA (AUTOR(A))

VANGUARD HOME RESIDENCIAL LTDA (AUTOR(A))

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA (AUTOR(A))

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (AUTOR(A))

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004635-42.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

pelo Procedimento Comum proposta por PLAENGE EMPREENDIMENTOS 

LTDA. e outros em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados na exordial, objetivando a procedência dos pedidos para que 

seja declarada a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS na 

aquisição de materiais de construção pelas Requerentes para aplicação 

das obras de construção civil situadas no Estado de Mato Grosso, bem 

como que seja condenado o Requerido à restituição dos valores pagos a 

título de diferencial de alíquota de ICMS, além das multas, correção 

monetária, juros, acessórios e encargos. Aduzem, em síntese, que são 

empresas estabelecidas nesta cidade de Cuiabá há mais de trinta anos, 

atuando desde o início de suas atividades no ramo da indústria da 

construção civil, sendo que adquirem, habitualmente, materiais de 

construção de fornecedores estabelecidos nesta e em outras Unidades 

da Federação, os quais integram as obras de construção civil. Relatam 

que não são contribuintes do ICMS pois não vendem os materiais de 

construção adquiridos, utilizando-os apenas como insumo, entretanto o 

Requerido vem lançando nos cadastros do fisco estadual débitos 

tributários em nome das empresas, sob a alegação de que devem recolher 

aos cofres estaduais a diferença de alíquota interna e estadual relativa ao 

ICMS. Pontuam que o procedimento do Requerido é ilegal, abusivo e 

arbitrário, uma vez que não são consumidoras finais dos materiais 

empregados na obra e não podem ser alvo da cobrança do ICMS. Instruiu 

a inicial com documentos acostados eletronicamente. O Estado de Mato 

Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 1451689), alegando, em 

sede de preliminar, a ilegitimidade ativa ad causam e a prescrição, e, no 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte Autora deixou 

escoar o prazo para apresentar Impugnação à Contestação (ID nº 

1988825). Sem parecer ministerial. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise. PRELIMINARES Da Ilegitimidade Ativa Ad Causam. Não 

merece prosperar a referida preliminar, tendo em vista que, diferentemente 

do alegado pelo Requerido, resta evidente que as Requerentes adquiriram 

diversos materiais e produtos para utilização em suas atividades-fim, ou 

seja, como insumos, além do que está claro que o Estado de Mato Grosso 

exigiu o recolhimento do ICMS sobre os bens adquiridos. Ao que se 

observa, as provas presentes nos autos corroboram com as alegações 

iniciais, de modo que não se mostra plausível o argumento de que não há 

prova do repasse do “ônus gerado pela incidência tributária ao terceiro” 

(sic.). Transmitir o ônus probatório em relação a este fato constituiria em 

exigência de prova negativa da parte Autora Logo, não há que se falar em 

ilegitimidade ativa das Autoras, estando elas plenamente aptas a figurarem 

no polo ativo da presente demanda. Da Prescrição. Salienta a Fazenda 

Pública que a pretensão da parte Autora encontra-se prescrita, visto que 

ajuizou a presente ação após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos 

dos fatos elencados na exordial. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prevê, 

in verbis: “Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. 

Denota-se que o pedido do Estado de Mato Grosso não merece prosperar, 

visto que os Autores, na petição inicial, requereram a condenação da 

Fazenda Pública quanto à dívida não prescrita, justamente em observância 

ao prazo legal supra. Assim, não há que falar em prescrição da 

pretensão, razão pela qual rejeito a preliminar. DO MÉRITO Como relatado, 

cuida-se de Ação Declaratória onde a parte Autora objetiva a procedência 

dos pedidos para que seja declarada a inexigibilidade do diferencial de 

alíquota do ICMS na aquisição de materiais de construção pelas 

Requerentes para aplicação das obras de construção civil situadas no 

Estado de Mato Grosso, bem como que seja condenado o Requerido à 

restituição dos valores pagos a título de diferencial de alíquota de ICMS, 

além das multas, correção monetária, juros, acessórios e encargos. O 

cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se as 
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operações realizadas pelas empresas Autoras se sujeitam ao 

recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS. Do exame dos autos, 

verifica-se que as Requerentes, empresas atuantes no ramo da 

construção civil, adquirem insumos para o exercício de suas atividades de 

empresas sediadas no Estado de Mato Grosso e em outros estados da 

federação, sendo que o Requerido vem exigindo o recolhimento do 

diferencial de alíquota do ICMS sobre as operações realizadas (ID nº 

694182). Todavia, em que pese as alegações utilizadas pelo Fisco 

Estadual quando das autuações, entendo que elas não merecem 

prosperar A matéria abordada nestes autos já foi sedimentada no âmbito 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou o entendimento de 

que, em se tratando de operação interestadual de mercadorias para 

empresa atuante no ramo de construção civil que adquire produtos e/ou 

materiais para aplicação na atividade fim, não ocorre a incidência do ICMS. 

Inclusive, tal entendimento encontra-se expressamente disposto na 

Súmula nº 432 do Venerável Sodalício, cujo teor abaixo se transcreve: 

“Súmula 432: As empresas de construção civil não estão obrigadas a 

pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações 

interestaduais”. Nessa mesma toada segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “REMESSA 

NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO — NÃO CONTRIBUINTE — ICMS — SÚMULA 

432 STJ — AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – SENTENÇA 

RATIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de 

que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa 

que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar 

de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na 

atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela 

Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS 

sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações 

interestaduais. (Súmula 432/STJ)”. (N.U 0034793-05.2013.8.11.0041, 

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

TRIBUTÁRIO – ICMS – EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – NÃO INCIDÊNCIA – 

SÚMULA 432 DO STJ – FUPIS – ADESÃO FACULTATIVA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- As empresas de construção 

civil não são contribuintes do diferencial de alíquota de ICMS do Estado 

destinatário quando adquirem mercadorias e utilizam-nas como insumos 

em suas obras. 2- É pacífico o entendimento nas Câmaras de Direito 

Público deste Sodalício de que as mercadorias adquiridas por empresas 

do ramo da construção civil, em outros Estados, para serem aplicadas nas 

suas atividades, não se sujeitam ao recolhimento do ICMS, nem mesmo à 

diferença da alíquota interestadual”. (N.U 0012705-66.2008.8.11.0002, 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 

17/04/2018). Logo, não há que se falar em incidência do ICMS sobre a 

aquisição de insumos para o exercício de suas atividades. Quanto ao 

pedido de restituição do indébito tributário, assevera-se que as 

Requerentes têm o direito de serem restituídas pelos recolhimentos que 

foram exigidos indevidamente pelo Requerido e que se encontrarem 

devidamente comprovados por documentos acostados aos autos, quais 

conforme atestam os documentos de ID nº 694182 e seguintes. Nesse 

sentido, oportuno trazer à baila o julgado do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO INDEVIDO. JUNTADA. NECESSIDADE. 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA. I - 

Esta Corte Superior tem posicionamento assente no sentido de que é 

essencial a comprovação do recolhimento, bem como do valor recolhido 

indevidamente, para o ajuizamento da ação repetitória de indébito. II - A 

questão acerca da inexistência dos documentos necessários à 

propositura da ação vem sendo discutida desde a sentença, havendo 

manifestação expressa do Tribunal de origem sobre o mesmo tema, de 

modo que inexiste empeço a que esta Corte Superior o examine. III - 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp n. 

402.146/SC, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 

28.6.2004). Conforme se extrai dos documentos acostados, a Requerente 

comprovou o pagamento dos tributos indevidamente exigidos pelo 

Requerido quanto ao recolhimento do ICMS sobre os insumos adquiridos, 

fazendo jus, portanto, à restituição do indébito quanto à quantia 

despendida aos referidos documentos, em valor a ser apurado em 

liquidação de sentença. Daí porque se impõe a procedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na 

inicial, para declarar a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS na 

aquisição de materiais de construção pelas Requerentes para aplicação 

das obras de construção civil situadas no Estado de Mato Grosso, bem 

como que para condenar o Requerido à restituição dos valores pagos a 

título de diferencial de alíquota de ICMS, além das multas, correção 

monetária, juros, acessórios e encargos, respeitada a prescrição 

quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do 

art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015. Intimem-se. Após, não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, 

do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003194-26.2016.8.11.0041
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VILLA REAL COMERCIO E SERVICOS DE MARMORES E GRANITOS LTDA - 

EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1003194-26.2016.8.11.0041 

(PJE 03) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por VILLA REAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP contra ato indigitado coator da lavra 

do GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL e do GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

objetivando, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos do despacho 

proferido no processo administrativo de nº 5011132/2016, que não admitiu 

a impugnação da Impetrante, por supostamente ser intempestiva, bem 

como a suspensão dos débitos lançados na CCF da Impetrante até o 

trânsito em julgado da decisão final. Narra a Impetrante que é uma 

empresa de pequeno porte, estabelecida no Município de Cuiabá/MT, e 

exerce a atividade industrial de aparelhamento de placas e execução de 

trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, CNAE 2391-5/03 

e é optante pelo regime simplificado de recolhimento dos tributos 

denominado de SIMPLES NACIONAL. Conta que em janeiro de 2016 foi 

surpreendida com a exclusão do referido regime, que se deu, a seu ver, 

de forma totalmente arbitrária e sem chance de defesa. Assevera que ao 

analisar sua Conta Corrente Fiscal se deparou com débitos lançados nos 

períodos de referência de fevereiro/2015; março/2015; maio/2015; 

junho/2015; julho/2015; agosto/2015; setembro/2015 e outubro/2015; nos 

valores originais de R$ 2.045,28; R$ 8.842,50; R$ 2.576,35; R$ 2.009,20; 

R$ 1.974,37; R$ 1.074,31; R$ 1.470,57 e R$ 1.927,33, respectivamente, no 

total de R$ 21.919,91. Alega que protocolou a competente impugnação em 

28 de janeiro de 2016, sob o nº 1535885, e em 29 de fevereiro de 2016 a 

Gerência de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte (GFMEP/SUREC) despachou o E-PROCESS nº 5011132/2016, não 

admitindo a impugnação, por intempestividade, alegando que o prazo para 

impugnar o Termo de Exclusão é de 30 dias, e que se encerrou em 

04/09/2015. Defende que a data da exclusão foi 31/12/15, assim, jamais 

poderia ter encerrado o prazo para impugnação em 04/09/2015, além 

disso, segundo a Impetrante a exclusão do SIMPLES ocorreu sem 

nenhuma notificação ou intimação, o que representa afronta ao 

contraditório e à ampla defesa. Ampara seu pedido nos requisitos da tutela 
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de urgência. Juntou documentos. A medida liminar foi deferida (ID nº 

1056575). Apesar de devidamente intimada, a autoridade coatora deixou 

escoar o prazo para prestar as Informações (ID nº 1445026). Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

decido. Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca 

a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado o 

reenquadramento da Impetrante no Simples Nacional, bem como que seja 

declarada a ilicitude do ato que a excluiu do Simples Nacional, ante a 

ausência de contraditório e ampla defesa. É cediço que um dos princípios 

fundamentais da ordem econômica em nosso sistema constitucional é o 

tratamento favorecido a empresas de pequeno porte, constituídas sob as 

leis brasileiras, com sede e administração no País (art. 170, IX da 

Constituição Federal). Corroborando com tal vetor constitucional, dispõe o 

art. 179 da Carta Federal, norma de eficácia limitada, in verbis: “Art. 179 – 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, 

tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação 

de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”. Foi 

assim instituído, através da Medida Provisória nº 1.526/96, a Lei nº 

9.317/96, posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 123/2006, 

regulamentando o sistema tributário das micro e pequenas empresas, 

denominado Simples, de adesão facultativa (art. 3º), e caracterizado, 

como o próprio nome sugere, pela simplificação, eliminação ou redução 

das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, 

segundo o qual autoriza o pagamento único dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, 

COFINS, IPI e Contribuições para a Seguridade Social) com aplicação de 

uma determinada alíquota sobre o valor da receita bruta auferida, 

respeitando-se a destinação constitucional das espécies tributárias 

incluídas no sistema. Como dito alhures, uma vez tratar-se de preceito de 

eficácia limitada, a norma constitucional deixou para a legislação ordinária 

não apenas a definição do critério para a empresa ser considerada micro 

ou pequena empresa, mas também o estabelecimento de outros critérios e 

parâmetros a serem igualmente por ela observados, a fim de, querendo, 

fazer jus à opção pelo Simples. Neste viés, a Lei nº 9.317/96 dispõe um rol 

de requisitos para a inscrição da micro e pequena empresa neste sistema 

de incentivo ao desenvolvimento, dentre os quais o primeiro é uma faixa 

de renda bruta (art. 2º); o segundo, a inscrição no CGC, atualmente CNPJ; 

o terceiro, não se encontrar a empresa em nenhuma das situações do art. 

9º. Assim, no momento em que o contribuinte opta pela inscrição no 

Simples, deve se sujeitar às condições e requisitos estabelecidos na Lei 

nº 9.317/96. Portanto, pode se inscrever no Simples quem se encontrar 

não apenas nas faixas de renda estipuladas no art. 2º, mas, sim, quem, 

além disso, esteja cadastrado no CNPJ, e atenda aos critérios do art. 9.º – 

uma vez que não é função deste diploma conceituar micro ou pequena 

empresa, mas, sim, criar um sistema fiscal especial, que beneficiará a 

empresa que se enquadrar no rol de qualificações da lei. Desta forma, 

utilizou o legislador um critério qualitativo, referente à espécie de atividade 

da empresa, e não apenas um critério quantitativo, a receita bruta, 

admitindo-se, assim, que a lei tributária pode discriminar por motivo 

extrafiscal, ramos de atividade econômica. Tal escolha, como já 

mencionado, não afronta o comando constitucional programático do artigo 

179 da Carta Magna. Em sua redação encontramos a proposição “assim 

definida em lei”, para a determinação da microempresa que deve fazer jus 

aos benefícios previstos por esta norma. Cabe ao legislador ordinário, 

pois, avaliar e determinar quem usufruirá do “tratamento jurídico 

diferenciado”. E corroborando com o acima explicitado, dispõe o art. 17, V 

da Lei Complementar nº 123/06, que revogou a Lei nº 9.317, de 5 de 

dezembro de 1996, in verbis: “Art. 17 – Não poderão recolher os impostos 

e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte: (...) V – que possua débito com o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”; (...)”. No 

caso vertente, pretende a Impetrante que a autoridade coatora 

restabeleça o seu enquadramento no Simples Nacional, uma vez que não 

foi assegurado o contraditório e a ampla defesa quando da sua exclusão. 

Apreciando detidamente os autos, entendo como demonstrada a 

fundamentação da impetração, não só pelas alegações da peça 

vestibular, como também, pela documentação a ela acostada. Isso porque, 

em análise do Termo de Exclusão (ID nº 531079), ressai que a Impetrante 

foi excluída do Simples em 31.12.2015, Com isso, a mesma apresentou 

impugnação à exclusão do referido regime em 28/01/2016 (ID n. 531082), 

ou seja, ao que tudo indica, dentro do prazo legal de 30 dias. Contudo, o 

despacho proferido pelo agente estatal fazendário foi o seguinte: 

“Contribuinte informa que os débitos que motivaram a sua exclusão do 

regime do Simples Nacional são inexistentes. O prazo para impugnação do 

Termo de Exclusão é de 30 dias contados da data da ciência do mesmo, 

que ocorreu em 04/09/2015. Diante da intempestividade não admitimos o 

presente. Gerência de Fiscalização de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte (GFMEP/SUREC), em Cuiabá-MT, 29 de Fevereiro de 2016.”. 

Da leitura do referido despacho, infere-se que o pedido de impugnação 

não foi sequer recebido, sob alegação de intempestividade. Todavia, como 

alhures mencionado, entendemos que o mesmo foi protocolizado dentro do 

trintídio legal. Por outro lado, o ato de exclusão, de ofício, da empresa 

optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e 

do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e ao 

contraditório. Nesse sentido, vejamos: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO 

DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO – DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA 

DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. O ato de exclusão, de ofício, 

da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular 

notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender 

os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 

ao contraditório. (ReeNec 68432/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015). 

Por sua vez, no tocante ao pedido conexo, no caso a anulação dos 

débitos lançados em CCF, não merece guarida. Neste espeque, é sabido 

que o remédio constitucional do Mandado de Segurança visa à proteção 

de direito líquido e certo do Impetrante lesado ou ameaçado de lesão por 

ato ou omissão de autoridade, sendo que a tutela correspondente se dá 

através de decisão, cujo conteúdo consiste na determinação para que a 

autoridade pratique ou se abstenha da prática do ato apontado pelo 

Impetrante. Ocorre, contudo, que a pretensão da Impetrante consistente 

na anulação dos débitos lançados em CCF, não se encaixa nos limites do 

objeto da ação mandamental, uma vez que neste tipo de ação não é dado 

formular pedido de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, 

para os quais existem as vias específicas, que autorizam produção de 

prova durante a instrução processual, hipótese esta estritamente 

rechaçada tanto pela jurisprudência, como pela doutrina pátria, quando o 

manejo da ação seguir o rito especial do remédio heroico. Destarte, tem-se 

que, neste aspecto, a via mandamental evidencia-se como imprópria, 

tendo em vista que existe à disposição da Impetrante instituto processual 

específico para este fim, restando, pois, prejudicado o pedido próximo, 

este consistente em de proferir ordem direcionada à autoridade indigitada 

coatora para que se abstenha de promover atos tendentes à sua 

cobrança. Nesta toada, segue o entendimento jurisprudencial proferido 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - RETIFICAÇÃO PARCIAL 

DA SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DO TERMO DE 

APREENSÃO E DEPÓSITO - TAD - VIA INADEQUADA - DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - 

AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E FATOS NOVOS A 

MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Mandado de segurança é via inadequada para obter nulidade de TAD – 

Termo de Apreensão e Depósito, já que pressupõe a existência de direito 

líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo 

descabida a dilação probatória, o que não impede à parte impetrante 

veicular a sua pretensão nas vias ordinárias. 2. Regimental desprovido”. 

(AgR 55684/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015) – 

Destaquei. Daí porque, impõe-se a concessão parcial da segurança. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar o 

reenquadramento definitivo da Impetrante no Simples Nacional para o ano 

de 2016, bem como que se proceda ao enquadramento do contribuinte no 

Simples Nacional pela unidade fazendária responsável, e à sua efetivação 

no Portal do Simples Nacional e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, 
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XXII da Constituição Estadual. Intimem-se Com fundamento no art. 14, §1º, 

da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de 

março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004732-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLEN BORTOLON KAZAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1004732-42.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por KARLEN 

BORTOLON KAZAMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

procedência da ação para que seja determinada a nomeação e posse da 

Autora para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador, referente ao Edital nº 005/2009/SAD, bem como seja 

condenado o Requerido ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 

85.352,60(oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta 

centavos), bem como ao pagamento do dano moral inerente no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz, em síntese, que participou do 

concurso público para o provimento de cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, regido pelo Edital nº 

005/2009/SAD, o qual previa 67 (sessenta e sete) vagas efetivas, mais 

cadastro de reserva. Assevera que se classificou na 188ª posição do 

aludido certame, compondo o cadastro de reserva, todavia, não obstante 

a necessidade de servidores, o Requerido somente convocou 130 (cento 

e trinta) candidatos classificados, além do limite de vagas disponibilizadas. 

Pontua que, dos 130 (cento e trinta) candidatos convocados, 05 (cinco) 

não tomaram posse, de modo que o Requerido violou o seu direito, 

transgredindo o disposto no art. 37 da Constituição Federal. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi deferida a tutela 

provisória (ID nº 1015732). Irresignado com a decisão retro, o Estado de 

Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento objetivando a 

reforma do mencionado decisum, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso indeferido o efeito ativo (ID nº 1438720) e, no mérito 

recursal, dado provimento ao recurso (ID nº 20591511). Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação nos 

autos (ID nº 1055674), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 1097950), onde a parte Autora 

rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos 

da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente 

ação foi proposta com o escopo de obter uma determinação para seja 

determinada a nomeação e posse da Autora para o cargo de Técnico da 

Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, referente ao Edital nº 

005/2009/SAD, bem como seja condenado o Requerido ao pagamento de 

lucros cessantes no valor de R$ 85.352,60(oitenta e cinco mil trezentos e 

cinquenta e dois reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento do 

dano moral inerente no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No caso 

vertente, partindo de uma minuciosa análise do escorço fático e da malha 

documental acostada, verifico que o pleito da parte Requerente não 

merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos autos, vê-se que 

para o cargo ao qual concorreu a Requerente, qual seja Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram disponibilizadas 67 

(sessenta e sete) vagas e que a demandante foi classificada no cadastro 

de reserva na 254ª posição, portanto, fora do limite de vagas oferecidas 

(ID nº 696543). Observa-se, também, que durante o prazo de validade, 

foram convocados 130 (cento e trinta) candidatos, bem como que a 

Administração Pública editou o Convênio nº 001/2015 objetivando a 

contratação de terceirizados para ocupar o cargo almejado pela 

Requerente. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II da 

Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal 

acima transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego 

público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos 

seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, porém esta deve ser 

motivada pelo poder público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou 

seja, o gestor público, após convocação de um número “X” de candidatos 

acima do número de vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo 

a nomeação o concursando aprovado e classificado dentro do chamado 

cadastro de reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos 

novos ou vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e 

foi aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenham-se, ainda, precedentes do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata 

aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos 

candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a 

única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal 

de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, a candidata Requerente não alcançou posição 

suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela Administração. 

Quanto à alegação de preterição em razão de contratação temporária – 

terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos aventados pela 

Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de dezenas de 

profissionais para a área de atuação pretendida pelo demandante, 

restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do direito 

pleiteado. Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando a obrigação suspensa 

nos termos do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com todas as 

baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de março de 2020. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014477-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1014477-46.2016.8.11.0041 (PJE 

3) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada proposta por ERASMO PEREIRA DE SOUZA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na 

exordial, objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar 

que o Requerido proceda imediatamente à nomeação e posse da 

Requerente no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador, até decisão de mérito Aduz, em síntese, que o Edital n. 

005/2009 – SAD/MT tornou pública a abertura de inscrições e estabeleceu 

normas relativas à realização do concurso público para provimento de 

vagas e formação de cadastro de reserva para, dentre outros, o cargo 

público de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador, para o qual a autora concorreu e ficou classificado na 245º 

colocação. Pontua que o resultado final do concurso e sua respectiva 

homologação se deram por meio do Edital Complementar n. 38, de 

29/06/2010, e que houve depois a prorrogação do prazo de validade do 

certame por mais 02 (dois) anos, encerrando-se em 29/06/2014. Sustenta 

que já foram nomeados 130 (cento e trinta) aprovados do concurso e, em 

contra partida, o requerido celebrou inúmeras contratações temporárias 

com servidores para o desempenho das mesmas funções da qual foi 

aprovada. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Provimento antecipatório 

indeferido ao ID n°. 1930977. Devidamente citado, o Requerido Estado de 

Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID nº 2042728), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Réplica acostada 

aos autos (ID nº 3060105), onde a parte Autora rechaçou todos os pontos 

abordados pelo Requerido, ratificou os termos da exordial e, ao final, 

pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente ação foi 

proposta com o escopo de obter uma determinação para seja determinado 

ao que o Requerido proceda imediatamente à nomeação e posse da 

Requerente no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Administrador. No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do 

escorço fático e da malha documental acostada, verifico que o pleito do 

Requerente não merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos 

autos, vê-se que para o cargo ao qual concorreu o Requerente, qual seja 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, foram 

nomeados 130 candidatos, e que o demandante foi classificado no 

cadastro de reserva na 245ª posição, portanto, fora do limite de vagas 

oferecidas. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II da 

Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal 

acima transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego 

público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos 

seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça vem abrindo uma exceção a esta regra, porém esta deve ser 

motivada pelo poder público e estar sujeita ao controle de legalidade. Ou 

seja, o gestor público, após convocação de um número “X” de candidatos 

acima do número de vagas, não pode alegar não ter direito líquido e certo 

a nomeação o concursando aprovado e classificado dentro do chamado 

cadastro de reserva, se as vagas decorrentes da criação legal de cargos 

novos ou vacância ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e 

foi aprovado. A exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite 

prudencial de dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenha-se, ainda, precedentes do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso extraordinário 

com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, 

inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais 

bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga 

prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem 

assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, constata-se que o candidato Requerente não 

alcançou posição suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela 

Administração. Quanto à alegação de preterição em razão de contratação 

temporária – terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos 

aventados pelo Requerente, não resta evidente a efetiva contratação de 

dezenas de profissionais para a área de atuação pretendida pelo 

demandante, restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do 

direito pleiteado. Outrossim, considerando que o Requerente não atingiu 

posição suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas, o que afasta o 

seu direito de nomeação Daí porque, se impõe a improcedência dos 

pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por 

força do art 98, §1º, I e VI do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003510-39.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES SANTANA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETARIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1003510-39.2016.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por FERNANDO CESAR LOPES 

SANTANA DA SILVA contra ato indigitado coator da lavra do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABÁ e SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, liminarmente, que as autoridades 

indigitadas coatoras procedam com a convocação e nomeação do 

Impetrante no cargo de Cirurgiã Dentista. Aduz, em síntese, que participou 

do concurso público para o provimento de cargo de cirurgião dentista, 

regido pelo Edital n. 001/2012/PMC/MT, o qual previa 10 (dez) vagas 

efetivas, mais cadastro de reserva. Assevera que classificou-se na 125ª 

posição do aludido certame, compondo o cadastro de reserva, todavia, 

não obstante a necessidade de cirurgiões dentistas, a autoridade 

indigitada coatora somente nomeou 67 (sessenta e sete) aprovados do 

concurso e, em compensação, nomeou diversos servidores com contrato 

temporário. Defende que a autoridade apontada como coatora violou o seu 

direito líquido acerto, ao passo que transgrediu o disposto no art. 37 da 

Constituição Federal. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da 

tutela cautelar: fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com 

os documentos acostados eletronicamente. Liminar indeferido ao ID n°. 

541914. Devidamente notificada, a autoridade coatora prestou 

informações ao ID n°. 4462519, pugnando, no mérito, pela denegação da 

segurança. Parecer ministerial colhido ao ID n°. 2911286. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter concessão da 

segurança para que seja determinado à autoridade coatora que proceda 

com a nomeação e posse do impetrante ao cargo de Cirurgião Dentista. No 

caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do escorço fático e da 

malha documental acostada, verifico que o pleito do impetrante não 

merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos autos, vê-se que 

para o cargo ao qual concorreu o impetrante, qual seja Cirurgião Dentista, 

foram nomeados 67 (sessenta e sete), e que o demandante foi 

classificado no cadastro de reserva na 125ª posição, portanto, fora do 

limite de vagas oferecidas. Cabe preceituar expressamente o que diz o 

art. 37, I e II da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

(...)”. Em análise do dispositivo legal acima transcrito, há de se concluir 

que o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia 

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo 

dever da Administração Pública conferir aos seus atos a mais ampla 

divulgação possível, principalmente quando os administrados forem 

individualmente afetados pela prática do ato. Insta salientar que a 

aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda que fora do 

número de vagas inicialmente previstas no edital, garante apenas o direito 

subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas vagas, dentro do 

prazo de validade do concurso, estando assim limitados pelo poder 

discricionário da administração, segundo o juízo de conveniência e 

oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e criação de cargos 

por lei. Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem abrindo uma 

exceção a esta regra, porém esta deve ser motivada pelo poder público e 

estar sujeita ao controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, após 

convocação de um número “X” de candidatos acima do número de vagas, 

não pode alegar não ter direito líquido e certo a nomeação o concursando 

aprovado e classificado dentro do chamado cadastro de reserva, se as 

vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou vacância 

ocorrerem no prazo do concurso ao qual se habilitou e foi aprovado. A 

exceção a esta regra poderá ocorrer se alcançado o limite prudencial de 

dispêndios com folha de pessoal, conforme prevê a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 

nº 101/2000). No mesmo sentido, tenha-se, ainda, precedentes do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no recurso extraordinário 

com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, 

inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais 

bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga 

prevista no edital de convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem 

assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem 

classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento 

convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, 

tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado 

o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se 

tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de 

vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido 

pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 

598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o 

candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 

previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental 

não provido”. (STF - ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, 

levando-se consideração às vagas disponibilizadas pela Administração 

Pública, somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos 

que não tomaram posse, constata-se que o candidato impetante não 

alcançou posição suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas pela 

Administração. Quanto à alegação de preterição em razão de contratação 

temporária – terceirizada, entendo que, apesar de todos os pontos 

aventados pelo impetrante, não resta evidente a efetiva contratação de 

dezenas de profissionais para a área de atuação pretendida pelo 

demandante, restando, portanto, não demonstrada a prova inequívoca do 

direito pleiteado. Outrossim, considerando que o impetrante não atingiu 

posição suficiente para adentrar as vagas disponibilizadas, o que afasta o 

seu direito de nomeação, impõe a denegação da segurança. DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 
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CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Intime-se. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015353-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE CARVALHO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1015353-98.2016.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com pedido de tutela provisória de urgência promovida por WILLIAN DE 

CARVALHO BATISTA em desfavor da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinado ao Requerido que proceda com a imediata nomeação 

do Requerente no cargo de Técnico em Informática/Suporte, nível médio, 

objeto do Edital nº 001/2013/ALMT. Aduz, em síntese, que se inscreveu no 

Concurso Público destinado ao provimento de 07 Cargos de Técnico em 

Informática/Suporte, Nível Médio, nos termos do Edital de Concurso Público 

nº 001/2013/ALMT, datado de 27 de setembro de 2013, sendo aprovado 

em 9º lugar. Assevera que o concurso possuía validade de 01 (um) ano, 

prorrogável por mais 01 (um) ano, após a homologação do resultado final, 

possuindo validade até o dia 17.04.2016. Relata que diversos candidatos 

desistiram do certame em questão e que preenchia todos os requisitos 

exigidos para a nomeação e posse no cargo, todavia, no dia 14.04.2016, a 

Requerida realizou a nomeação dos candidatos aprovados no concurso, 

contudo, preteriu o Requerente e nomeou o candidato aprovado em 11º 

lugar na sua vaga, ou seja, nomeou candidato classificado em colocação 

posterior. Pontua que a não nomeação do Requerente no cargo almejado 

acarretou em fraude no certame objeto da presente demanda, motivo pelo 

qual foi proposta a ação. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente, bem como pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Postergada a análise da tutela provisória após oitiva da 

parte contrária (ID nº 2001016), a Requerida se manifestou nos autos (ID 

nº 3271882 e 3271885), informando que reconhece o erro cometido no ato 

de nomeação publicado, estando pendente de análise o pedido interno de 

retificação do ato para proceder com a nomeação do Requerente. Intimada 

a parte Autora para se manifestar acerca da manifestação apresentada 

pela Requerida (ID nº 4310234), o Requerente se manifestou nos autos (ID 

nº 4637197 e seguintes), informando que o pedido de retificação do ato 

tramita perante a Assembleia Legislativa de Mato Grosso desde o mês de 

outubro de 2016 e, até o presente momento, não obteve qualquer 

posicionamento. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 8700502. 

Citada, a requerida deixou de apresentar sua contestação. Ao ID n°. 

12015631, a requerido informou o cumprimento do provimento 

antecipatório, requerendo, por consequência, o reconhecimento da perda 

superveniente do objeto da demanda. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram cls. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que pelo simples fato de a fazenda pública 

participar nos autos não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do 

Ministério Público (art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as 

inúmeras manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara 

nesse sentido, dispenso o mister do MP. No mais, entendo que no caso 

sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo 

desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos 

imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, I, do CPC/2015. Primeiramente, verifica-se que a requerida informou o 

cumprimento do provimento antecipatório, bem como pleiteou o 

reconhecimento da perda superveniente do objeto e a extinção do feito 

sem resolução de mérito. Neste contexto, esclareço que o cumprimento da 

tutela antecipada não configura, por si só, a perda do objeto da demanda, 

pois existe a necessidade de confirmar a decisão provisória anteriormente 

deferida, necessitando de apreciação definitiva. Outrossim, registra-se 

que a decisão que deferiu a tutela antecipada foi proferida em caráter 

provisório e há a necessidade de confirmação em sede de cognição 

exauriente, assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto. 

Eis as razões pelas quais adentro na análise de mérito. Cuida-se de Ação 

de Obrigação de Fazer na qual a Requerente objetiva que seja 

determinado ao Requerido que proceda com a imediata nomeação do 

Requerente no cargo de Técnico em Informática/Suporte, nível médio, 

objeto do Edital nº 001/2013/ALMT. Compulsando os autos, verifica-se 

que, de fato, o Requerente foi aprovado no concurso público regido pelo 

Edital nº 001/2013/ALMT, o qual previa o total de 07 (sete) vagas para o 

cargo de Técnico em Informática/Suporte – nível médio, logrando êxito na 

9ª colocação (ID nº 1992034 e 1992038). Observa-se, ainda, que alguns 

dos candidatos classificados desistiram do certame, contudo, não 

obstante o Requerente tenha se classificado na 9ª colocação, sendo, 

portanto, o próximo a ser convocado para tomar posse no cargo, a 

Requerida convocou equivocadamente o candidato classificado na 11ª 

colocação, desobedecendo a ordem classificatória dos aprovados e 

preterindo o Autor. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o mesmo 

posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, formou o 

entendimento, o qual me perfilho, de que o fato de ser o candidato 

classificado fora do número de vagas previstas no edital lhe confere mera 

expectativa de direito à nomeação, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ENCERRADO. VACÂNCIA 

SURGIDA CINCO ANOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO CONCURSO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É 

firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respaldada pelo 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "os candidatos classificados 

em concurso público fora do número de vagas previstas no edital 

possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse 

direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o 

prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da 

Administração Pública em preenchê-la" (RMS 37.598/DF, Rel. Min. 

BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/9/12). 2. O recorrente, no 

presente caso, foi classificado em 4º lugar no concurso para provimento 

de uma vaga de Procurador do Ministério Público perante o Tribunal de 

Contas do Distrito Federal, cuja homologação se deu em 25/2/03, vindo a 

expirar em 26/2/05, diante da expressa manifestação do Ministério Público 

do Distrito Federal em não prorrogá-lo. 3. Não há falar em direito à 

nomeação em virtude do surgimento de vaga no curso do certame, visto 

que a vacância ora pleiteada surgiu em 6/5/10, ou seja, mais de cinco 

anos após o término do prazo de sua validade. Outrossim, a medida 

liminar, na qual se ampara o recorrente, foi concedida após o término do 

prazo de validade do concurso, razão pela qual não há como 

reconhecer-lhe a força de suspender o certame. 3. Agravo regimental não 

provido”. (STJ - AgRg no RMS: 38854 DF 2012/0171311-7, Relator: 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2013) – Destaquei. 

Impende asseverar que o referido sodalício também firmou o entendimento 

de que a mera expectativa de direito convola-se em direito subjetivo, 

excepcionalmente, nas hipóteses de desistência de candidatos melhor 

classificados para a vaga, como se extrai do aresto abaixo transcrito: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATOS QUE SE ENCONTRAVAM MELHOR CLASSIFICADOS. 

SURGIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal a 

quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que a 

desistência ou desclassificação de candidato gera para os seguintes na 

ordem de classificação direito subjetivo à nomeação. Incidência da Súmula 

83/STJ. Precedentes: MS 19218/DF, Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, Relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, 

DJe 21/06/2013; AgRg no REsp 1417528/SE, Relator Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, DJe 14/04/2014; AgRg no RMS 30.776/RO, Rel. 

Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 11/10/2013. 2. Agravo 

regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 564329 SC 

2014/0206114-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de 

Julgamento: 19/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

30/03/2015) – Destaquei. Dessa maneira, a desistência dos candidatos 

convocados, ou até mesmo a sua desclassificação, em razão do não 
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preenchimento de determinados requisitos, gera, para os seguintes, na 

ordem de classificação, o direito subjetivo à nomeação, desde que 

observada a quantidades das novas vagas disponibilizadas. Assim, 

embora o número de vagas a serem preenchidas por determinado 

concurso público se encontre na esfera discricionária da Administração, 

uma vez realizado esse juízo de conveniência e oportunidade e 

determinadas abertas as vagas, essas devem necessariamente ser 

preenchidas pelos candidatos aprovados. No presente caso, o 

Requerente preencheu todos os requisitos necessários para que seja 

nomeado no cargo o qual concorreu no concurso público, bem como se 

denota que foi preterido na ordem classificatória, de modo que, entendo 

como demonstrado cabalmente a violação ao seu direito de ser nomeado. 

Como sabemos, o regime democrático, analisado na perspectiva das 

delicadas relações entre o Poder e o Direito, não tem condições de 

subsistir, quando as instituições políticas do Estado falharem em seu 

dever de respeitar a Constituição e as leis. Na realidade, impõe-se, a todos 

os Poderes, o respeito incondicional aos valores que informam a 

declaração de direitos e aos princípios sobre os quais se estrutura, 

constitucionalmente, a organização do Estado, o que a meu ver não restou 

observado. Desta feita, cabe ao Poder Judiciário irrecusável importância 

jurídico-institucional de fazer prevalecer à autoridade da Constituição e de 

preservar a força e o império das leis, impedindo, desse modo, que se 

subvertam as concepções que dão significado democrático ao Estado de 

Direito. Portanto, há de se reconhecer a ilegalidade perpetrada nos atos 

praticados pelo requerido, que infringiu princípios basilares de direito ao 

não realizar a devida convocação dos candidatos de acordo com a 

rigorosa classificação do certame. Por tais razões, impõe-se o 

acolhimento dos pedidos formulados pelo requerente. DISPOSITIVO. ISTO 

POSTO, pelas razões acima aduzidas, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, para determinar ao Requerido que proceda com a nomeação do 

requerente no cargo de Técnico em Informática/Suporte, nível médio, 

objeto do Edital nº 001/2013/ALMT, e via de consequência, julgo o 

processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Por derradeiro, condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios aos quais fixo por 

equidade em 10% sobre o valor da causa, nos temos do §2º e § 8º do art. 

85 do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006153-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA BRITO ARRAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1006153-67.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais 

proposta por CONSTÂNCIA BRITO ARRAES em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

procedência dos pedidos para que seja declarado o direito da Requerente 

em perceber os proventos conforme o enquadramento da classe C, nível 

005 da Tabela de Agente de Tributos Estaduais, bem como que seja 

condenado o Requerido ao pagamento dos valores retroativos dos valores 

do subsídio. Aduz, em apertada síntese, que é pensionista do Sr. Pedro 

Salves Arraes desde o dia 23.04.2010, o qual teve a aposentadoria 

pulicada em 26.07.1993. Pontua que a não aplicação do princípio da 

paridade plena gerou prejuízos financeiros nos seus proventos, já que os 

valores recebidos não seguiram o padrão de vencimento do Nível e Classe 

previsto na aposentadoria do falecido. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. O Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação nos autos, alegando, em sede de preliminar, a prescrição do 

seu direito, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos (ID nº 

1461982). Réplica acostada aos autos (ID nº 1481980), onde a parte 

autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os 

termos da exordial e pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e decido. Como relatado, cuida-se de Declaratória c/c 

Indenização por Danos Materiais, onde a Requerente pleiteia a declaração 

do seu direito em perceber os proventos conforme o enquadramento da 

classe C, nível 005 da Tabela de Agente de Tributos Estaduais, bem como 

que seja condenado o Requerido ao pagamento dos valores retroativos 

dos valores do subsídio. Para obter qualquer direito perante Ente Público, o 

Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal, in verbis: 

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. In casu, 

vislumbra-se que a Requerente entende que o ato de sua aposentadoria 

se deu de maneira errônea, devendo fazer jus à remuneração 

correspondente a classe C, nível 005 da Tabela de Agente de Tributos 

Estaduais. Entretanto, conforme se observa no ato de aposentadoria do 

falecido (ID nº 1046897) e no ato de concessão da pensão por morte (ID 

nº 1046896), bem como na própria exordial, o Autor foi transferido para a 

inatividade em 26.07.1993 e a pensão por morte foi concedida em 

23.04.2010, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em 04.05.2016, 

ou seja, há quase 13 (quatorze) anos após o ato da sua reforma e há 

mais de 05 (cinco) anos do benefício adquirido, de modo que entendo 

como prescrita a pretensão autoral. No presente caso, trata-se de uma 

revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão 

passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que 

a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão 

do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de 

direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula nº 85 do 

STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do 

próprio ato originário do direito. A jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, senão vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE MILITAR EM SERVIÇO. 

APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a orientação desta Corte 

de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em 

ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, tendo 

como termo inicial a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao 

patrimônio material ou imaterial. 2. No presente caso, o fundo de direito foi 

fulminado pela prescrição quinquenal, uma vez que decorreram mais de 5 

(cinco) anos entre a data do evento danoso e o ajuizamento da ação 

indenizatória. 3. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no REsp 

1221455/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015) – Destacamos. Não 

discrepa deste entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis: “DECLARATÓRIA - SERVIDOR MILITAR 

- PENSÃO POR MORTE - REVISÃO DO ATO DE INCORPORAÇÃO - 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO - 

SUCUMBÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA. Ao pretender rever o ato de 

incorporação, deseja-se em verdade alterar uma situação jurídica já 

consolidada, reconhecendo assim uma nova relação jurídica entre as 

partes e somente como conseqüência disso a revisão dos valores já 

pagos e dos vindouros. O reconhecimento de nova relação jurídica em 

nada tem relação com as prestações de trato sucessivo, donde se conclui 

que deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal disposta no art. 1º do 

Decreto nº 20.910/32. Não se trata de simples alteração no quantum das 

prestações e sim da revisão de um ato que há anos sustenta entre as 

partes uma situação jurídica, afastando assim a aplicação da súmula 85 do 

STJ. Ademais, passaram-se nove anos entre a data do ato e a 

interposição da ação. O beneficiário da justiça gratuita deve 

obrigatoriamente, em caso de sucumbência, ser condenado ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Contudo, conforme prevê o artigo 12 

da Lei nº 1.060/50, caso a parte condenada não possa adimplir os valores 

sem causar manifesto prejuízo ao seu sustento e no de sua família e a 

situação fática perdurar por 5 (cinco) anos a contar da prolação da 

sentença, a obrigação deverá ficar suspensa”. (Ap 35282/2008, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 01/10/2008, Publicado no DJE 14/10/2008) – Destacamos. Portanto, em 

razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à 

ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito 

a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o 
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mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015. DISPOSITIVO 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, acolho a preliminar de 

prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, II, do CPC/2015. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do §3º do art. 85 do CPC/2015, 

ficando-os suspensos por força do art. 98, §3º do CPC. Intimem-se. Após, 

decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da presente 

decisão e remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1031087-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NHLOG LOGISTICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA CUNDA MEDEIROS OAB - RS99061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N°: 1031087-21.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. À vista da inércia da impetrante em dar 

prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil, cujo ordenamento autoriza o arquivamento 

dos autos e a extinção do processo. Diante disso, é cabível a extinção do 

processo quando a parte intimada deixa de providenciar as diligências que 

lhe competia ou abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme 

art. 485, inciso III do NCPC. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, revogo a liminar, e no mérito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil. P.I. e após, não havendo 

recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000265-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMEYER MADEIRAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES JARDIM (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1000265-78.2020.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1061411-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONROB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORD. DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO da SEFAZ/MT - 

CFFT/SUCIT (IMPETRADO)

Eber Inácio Ribeiro Junior (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1061411-57.2019.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006402-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL GONCALO MONTEIRO FORTES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ PROCEDIMENTO COMUM (PJE 02) 

PROCESSO Nº 1006402-18.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por EMANUEL GONÇALO 

MONTEIRO FORTES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a procedência dos pedidos para que seja condenado o 

Requerido ao pagamento da conversão da licença prêmio em espécie. 

Aduz, em apertada síntese, que é servidor público, sendo que não 

exerceu o seu direito de gozo das licenças-prêmio dos períodos de 

17.03.1981 a 16.03.1986, 17.03.1986 a 16.03.1991 e 17.03.1991 a 

16.03.1996, tampouco foram convertidos em espécie ou averbados para 

fins de aposentadoria. Pontua que a Administração Pública, em 

04.05.2016, reconheceu o seu direito à licença-prêmio, contudo não 

efetuou o seu pagamento, não lhe restando alternativa senão a 

propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Devidamente 

citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos 

autos (ID nº 1668743), pugnando, no mérito, pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 1679894), tendo a parte 

Autora rechaçado todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado 

os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. 

Sem parecer ministerial Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança onde a parte Autora 

objetiva que seja condenado o Requerido ao pagamento da conversão da 

licença prêmio em espécie. Do exame dos autos, constata-se que o 

Estado de Mato Grosso reconheceu o direito do Autor a 06 (seis) meses 

de licença-prêmio, referentes aos quinquênios de 17.03.1981 a 

16.03.1986, 17.03.1986 a 16.03.1991 e 17.03.1991 a 16.03.1996, os quais 

não foram convertidos em espécie e nem contados em dobro para fins de 

aposentadoria (ID nº 1069475 – fl. 07). O direito à licença-prêmio 

encontra-se previsto nos arts. 109 e seguintes da Lei nº 04/90, o qual 

estabelece que o servidor que exerceu efetivamente as suas atividades 

de forma ininterrupta por 05 (cinco) anos terá direito a 03 (três) meses de 

licença, sendo permitida a sua conversão em espécie ou a contagem em 

dobro do período não gozado. Melhor elucidando, vejamos: “Art. 109. 

Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público 

Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de 

prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo 

permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do 

servidor”. “Art. 112. Para efeito de aposentadoria será contado em dobro 
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o tempo de licença-prêmio não gozado”. Regulamentando a matéria, o 

Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 90/2019, o qual prevê que o 

servidor público que ainda estiver em atividade não terá direito à 

conversão em pecúnia das licenças-prêmio, tampouco a contagem em 

dobro das licenças não gozadas, senão vejamos: “Art. 21. Não terá direito 

à conversão em pecúnia das licenças-prêmio o servidor público em 

atividade, e nem a contagem, em dobro, de licenças-prêmio não gozadas, 

para fins de aposentadoria e promoção por antiguidade. Parágrafo único. 

A licença-prêmio, cujo período aquisitivo se completou antes da vigência 

da Lei Complementar n° 59, de 05 de fevereiro de 1999, não será de gozo 

obrigatório, podendo, excepcionalmente, ser convertida em espécie em 

caso de impossibilidade do gozo, desde que haja disponibilidade financeira 

e expressa autorização do Governador do Estado”. No presente caso, 

verifica-se que o Requerente ainda se encontra na ativa no serviço 

público, de modo que não se mostra possível a conversão em espécie dos 

períodos de licença-prêmio a que faz jus pelo fato de ainda estar em 

exercício de suas atividades funcionais, sob pena de incorrer em 

enriquecimento sem causa. Ademais, no que tange às licenças-prêmio 

anteriores à vigência da Lei Complementar nº 59/1999, entendo que não 

há nenhum documento nos autos que demonstre a disponibilidade 

financeira e autorização expressa do Governador do Estado, logo, cai por 

terra todas as alegações perpetradas pela parte Autora. Esse é o 

entendimento já manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL EM ATIVIDADE. 

LICENÇA-PRÊMIO. LEI N. 500/74. DIREITO DE USUFRUIR A QUALQUER 

TEMPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTADORIA. 1. Há 

entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o 

prazo prescricional quinquenal (art. 20 do Decreto n. 20.910/32), para 

pleitear indenizações atinentes a licença-prêmio não gozada possui termo 

inicial com o ato de aposentadoria, inclusive para os servidores do Estado 

de São Paulo subordinados ao regime da Lei Estadual n. 500/74. 2. O 

Estado deve indenizar o servidor que não usufruiu daquele benefício 

quando em atividade, sob pena de enriquecimento sem causa, 

observados, evidentemente, os requisitos legais. Imperioso assim afastar 

a ocorrência da prescrição, enquanto os servidores mantiverem-se na 

ativa, como na hipótese dos autos. Agravo regimental improvido”. (AgRg 

no Ag 1318231/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010) – Destacamos. Não destoa deste 

entendimento a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, senão vejamos: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO TRABALHISTA - 

PROGRESSÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ELEVAÇÃO DE NÍVEL - 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 

091/2005 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PAGAMENTO DE 

VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 

LICENÇA - PRÊMIO - PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - SERVIDORA 

ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- É devida a progressão da servidora pública que cumpre os 

requisitos estabelecidos na legislação em vigor, sendo devido também o 

pagamento da diferença salarial, conforme fixado na sentença. 2- É 

descabido impor a conversão em pecúnia de licença - prêmio não 

usufruída pela servidora pública que se encontra na ativa, ante a 

possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da 

aposentação. (Súmula 07 referente à matéria da Fazenda Pública da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - 

Aprovada em 19/09/2017). 3- Entendimento pacificado no Superior 

Tribunal de Justiça, ao pressupor a aposentadoria como condição 

autorizadora para concessão do direito a conversão dos períodos de 

licença - prêmio em pecúnia. 4- Recurso conhecido e parcialmente 

provido”. (N.U 0005599-03.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, 

Publicado no DJE 17/12/2019). Daí porque, se impõe a improcedência dos 

pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação 

exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC/2015, mantendo-os suspensos por 

força do art 98, §1º, I e VI do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007725-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE EVA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1007725-19.2020.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010625-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATI NILZA MOREIRA ROSA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1010625-72.2020.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Verifica-se que a impetrante pleiteou a 

desistência da presente demanda. Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, 

o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005828-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE LARA PICADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT9244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1005828-58.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Conversão de 

Auxilio Doença Previdenciário em Auxilio doença Acidentário c/c Pedido de 

Auxilio Acidente e Tutela Provisória de Urgência proposta por EDILENE 

LARA PICADA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

o fim de que seja determinado a conversão do benefício de auxílio-doença 

(B: 31), para auxílio-doença acidentário (B: 91), no período em que o 

benefício foi concedido na espécie B31 de 19/06/2013 a 30/11/2013 e de 

31/11/2013 a 28/02/2014 e o benefício auxilio doença que está ativo, até 

decisão final da presente demanda. Aduz, em síntese que, é empregada 

do Banco Itaú Unibanco S/A, desde 15/02/1989, e que devido às más 

condições de trabalho teve que se afastar de seu labor em decorrência de 

doença ocupacional. Relata que, que mesmo com a emissão da CAT em 

22/07/2013, e constatada que as doenças profissionais da Categoria 
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Bancaria (CID’S F43.2 e F32.1), a Autarquia Federal concedeu o benefício 

auxílio doença na espécie previdenciária (B31 - doença comum) e não 

como deveria ser: auxílio doença acidentário (B91 - doença ocupacional). 

Sendo alterada para a espécie B91, somente quando solicitou um novo 

benefício em 07/04/2016, vigente até a presente data. Sustenta que, o 

CAT, bem como o próprio requerimento administrativo perante a requerida 

no qual reconheceu pelo direito de perceber a espécie de benefício 

previdenciário B:91, reforçam sua incapacidade para o trabalho devido 

doença ocupacional, fazendo jus, em sede de provimento antecipatório, 

ver seu benefício convertido para auxílio doença acidentário B:91, no 

período em que o benefício foi concedido na espécie B:31, qual seja, 

19.06.2013 a 30.11.2013 e de 31.11.2013 a 28.02.2014. Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Escuda a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do 

CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Provimento antecipatório indeferido ao ID nº. 5023989. Devidamente citada, 

o requerido apresentou contestação ao ID n°. 6078625. Intimada a parte 

autora apresentou impugnação à contestação ao ID n°. 7269110. 

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a 

parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico 

informado que o Requerente apresenta redução permanente de sua 

capacidade laborativa (ID n°. 21255438). Os autos me vieram conclusos. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação de Conversão de Auxilio 

Doença Previdenciário em Auxilio doença Acidentário c/c Pedido de Auxilio 

Acidente no qual o requerente visa que seja implantado o benefício 

previdenciário de auxílio acidente. A matéria posta sub judice encontra 

guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da 

Previdência Social. Neste sentido, é elucidativa a doutrina do 

previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, ao abordar acerca do 

auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa 

a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a 

incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as 

lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como 

corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo 

órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o 

demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores 

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário 

o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se 

encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a 

existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a 

legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e 

por fim a iniciativa do beneficiário. Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao 

preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação 

previdenciária, mesmo que não a postule. Noutra baila, afirmam os 

mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito 

Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “Para o INSS cancelar um 

benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um 

processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão 

do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado 

para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, 

de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de 

avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece 

incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em sendo 

presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. No caso dos autos, verifica-se que o requerente 

esteve em gozo de auxílio doença, entretanto, mesmo tendo sua 

capacidade laboral reduzida. Nesse contexto, analisando detidamente o 

conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo 

perito designado por este juízo (fls. 21255438), verifica-se que foi 

amplamente demonstrado que a requerente apresenta redução 

permanente de sua capacidade laborativa. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos para 

concessão do benefício previdenciário previsto no art. 86 lei 8.213/91. Art. 

86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nesse sentido 

segue o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM 

DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO 

ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

RECEBIDO ANTERIORMENTE – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI 

Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE 

JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO PELO INPC – 

OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 

905, STJ) – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO – 

DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO 

NA SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – 

AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO 

CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO INSS E DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. 2. Quanto aos juros moratórios nas 

condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 

810, STF).3. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre 

as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a 

variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos 

Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas 

se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que 

incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o 

julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905).4. Por 

força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 7.603, do Estado de Mato 

Grosso, de 27 de dezembro de 2001, as Autarquias são isentas de custas 

e despesas processuais.5. O termo inicial para implantação do benefício 

do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia 

seguinte à cessação deste.6. Diante da concessão, por sentença, do 

benefício do auxílio-acidente, com pedido de antecipação de tutela 
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pendente de apreciação, deve ser acrescida na sentença a determinação 

de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente em favor do 

Autor.7. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o 

valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil 

reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de 

Processo Civil/73. (Apelação / Remessa Necessária 75829/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018). Desta feita, verifica-se que o benefício previdenciário detém 

natureza indenizatória, ante a constatação da redução da capacidade 

laborativa, e no caso em comento restou constada a limitação da 

requerente no exercício da atividade laboral como explicitado em laudo 

pericial. Portanto, a medida que se impõe é a procedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a 

implantação do benefício previdenciário de auxílio doença acidentário e a 

conversão em auxílio acidente, desde a data da realização da perícia 

médica, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos pelo 

INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios 

Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme 

precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de 

liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015 Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015. 

Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, 

consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017766-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LEAL MARTIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1017766-50.2017.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxilio Acidente proposta por ELTON LEAL MARTIM em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de que seja 

determinado a conversão do benefício de auxílio-doença (B: 31), para 

auxílio-doença acidentário (B: 91), no período em que o benefício foi 

concedido na espécie B31 de 19/06/2013 a 30/11/2013 e de 31/11/2013 a 

28/02/2014 e o benefício auxilio doença que está ativo, até decisão final 

da presente demanda. Aduz, em síntese que, enquanto segurado da 

previdência Social foi vítima de acidente de trânsito, apresentando quadro 

clínico de fratura do membro inferior esquerdo. Relata que em decorrência 

do acidente permaneceu em gozo de benefício de auxílio doença 

previdenciário de 29.06.2015 a 05.03.2016, sendo que após as 

consolidações das lesões a requerida determinou sua alta. Informa, ainda, 

que em razão do infortúnio sofreu redução/limitação da capacidade 

laborativa, contudo a autarquia federal negou a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio acidente. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Devidamente citada, o requerido apresentou 

contestação ao ID n°. 8175864. Intimada a parte autora apresentou 

impugnação à contestação ao ID n°. 8692091. Determinada a realização de 

perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a 

perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente 

apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa (ID n°. 

21256547). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de 

Ação de Concessão de Auxilio Acidente no qual o requerente visa que 

seja implantado o benefício previdenciário de auxílio acidente. A matéria 

posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefício da Previdência Social. Neste sentido, é elucidativa a 

doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, ao abordar 

acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o 

trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). A respeito do tema, para que o demandante faça 

jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira 

de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de 

quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de 

beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos 

cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, 

o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário. 

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses 

requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que 

não a postule. Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em 

sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que 

“Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, 

fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma 

irregularidade na concessão do mesmo”. Neste viés, nota-se, então, que o 

sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em 

conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado 

não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda 

permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa. Assim, em 

sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o 

cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado 

em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez 

que não há amparo algum para o seu cancelamento. Cabe ressaltar, ainda, 

que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) 

cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e 

comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a 

Autarquia incorre em ato ilícito. Se não bastasse isso, vemos que os 

fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na 

intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada 

por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o 

acesso universal aos benefícios previdenciários. Desse modo, verifica-se 

que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, 

quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o 

(a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da 

dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se 

faz necessária para garantir a dignidade de todos. Assim sendo, a Lei nº 

8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a 

finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos: 

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente” – Grifo nosso. Com efeito, todo o 

segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela 

Previdência Social. No caso dos autos, verifica-se que o requerente 

esteve em gozo de auxílio doença, entretanto, mesmo tendo sua 

capacidade laboral reduzida. Nesse contexto, analisando detidamente o 

conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo 

perito designado por este juízo (fls. 21256547), verifica-se que foi 

amplamente demonstrado que a requerente apresenta redução 

permanente de sua capacidade laborativa. Ora, conforme elucidado acima, 

não resta dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos para 

concessão do benefício previdenciário previsto no art. 86 lei 8.213/91. Art. 
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86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado 

quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Nesse sentido 

segue o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM 

DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO 

ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

RECEBIDO ANTERIORMENTE – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI 

Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE 

JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO PELO INPC – 

OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 

905, STJ) – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO – 

DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO 

NA SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – 

AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO 

CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO INSS E DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.1. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia. 2. Quanto aos juros moratórios nas 

condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema nº 

810, STF).3. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre 

as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a 

variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos 

Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas 

se referem a período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 (que 

incluiu o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91), em consonância com o 

julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 905).4. Por 

força do disposto no artigo 3º, I, da Lei nº 7.603, do Estado de Mato 

Grosso, de 27 de dezembro de 2001, as Autarquias são isentas de custas 

e despesas processuais.5. O termo inicial para implantação do benefício 

do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia 

seguinte à cessação deste.6. Diante da concessão, por sentença, do 

benefício do auxílio-acidente, com pedido de antecipação de tutela 

pendente de apreciação, deve ser acrescida na sentença a determinação 

de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente em favor do 

Autor.7. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o 

valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil 

reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de 

Processo Civil/73. (Apelação / Remessa Necessária 75829/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 

04/06/2018). Desta feita, verifica-se que o benefício previdenciário detém 

natureza indenizatória, ante a constatação da redução da capacidade 

laborativa, e no caso em comento restou constada a limitação da 

requerente no exercício da atividade laboral como explicitado em laudo 

pericial. Portanto, a medida que se impõe é a procedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a 

implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, desde a data 

da realização da perícia médica, acrescidos de juros de mora no 

percentual da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), 

devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 

8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a 

partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser 

apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015 Condeno o Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do 

CPC/2015. Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004073-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CAMARGO MATTIELLO OAB - SC40552 (ADVOGADO(A))

CAMILA PAULA BERGAMO OAB - SC48558 (ADVOGADO(A))

FILIPE STECHINSKI OAB - SC29559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AÇÃO MONITÓRIA (PJE 02) PROCESSO 

Nº 1004073-33.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Monitória proposta por RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS 

LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para que seja 

determinado ao Requerido que proceda ao pagamento da quantia devida, 

no montante de R$ 378.439,28 (trezentos e setenta e oito mil, 

quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos). Aduz, em 

síntese, que atua no ramo de venda e distribuição de câmaras e pneus 

para veículos diversos e, como tal, participa de diversos processos 

licitatórios pelo país, sendo que em 27.08.2014 e 13.09.2014 efetuou a 

entrega proveniente de pedidos de empenhos relacionados ao Instrumento 

Contratual nº 290/2014/00/00 – SETPU, ata de Registro de preços nº 

011/2014/SAD – Estado de Mato Grosso, as quais foram solicitadas pelas 

ordens de fornecimento nº 177/2014-SMOR, contrato nº 290/2014/00/00, 

Empenho nº 25101.0001.14.002139-2 e 25101.0001.14.001675-7, com 

Nota Fiscal emitida sob o nº 18855, no valor de R$ 299.530,00 (duzentos e 

noventa e nove mil e quinhentos e trinta reais). Assevera que o referido 

pedido foi devidamente atendido, tendo efetuado a entrega das 

mercadorias, além do que o prazo para pagamento das mesmas se findou 

no dia 03.10.2014, contudo o Requerido não realizou o pagamento. Pontua 

que por diversas vezes contatou o Requerido para cobrar o valor não 

pago, enviando, inclusive, notificação de atraso, todavia suas tentativas 

restaram infrutíferas, não lhe restando alternativa senão a propositura da 

presente demanda para resguardar o seu direito. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. O Estado de Mato Grosso 

apresentou Embargos Monitórios nos autos, pugnando, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a exclusão do montante 

excedido (ID nº 1507792). Impugnação aos Embargos Monitórios acostada 

aos autos, tendo a parte Autora rechaçado todos os pontos alegados pelo 

Requerido (ID nº 1690997). Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, cuida-se de Ação 

Monitória proposta com o fito de obter uma decisão para que seja 

determinado ao Requerido que proceda ao pagamento da quantia devida, 

no montante de R$ 378.439,28 (trezentos e setenta e oito mil, 

quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos). Dispõe o art. 

700 do CPC que a Ação Monitória é o instrumento processual colocado à 

disposição do credor de quantia certa, de entrega de coisa 

fungível/infungível ou de coisa móvel/imóvel, ou, ainda, do adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por 

documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa 

requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento para a 

satisfação do seu direito. Desse modo, por ter adotado no nosso 

ordenamento o procedimento monitório documental, é imprescindível a 

existência de início de prova escrita, destituída de força executiva, que 

forneça alguma base de verossimilhança à pretensão, a obrigar o devedor 

ao pagamento. Nas lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery, por 

documento escrito deve-se entender: “Qualquer documento que seja 

merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. O 

documento escrito pode originar-se do devedor ou de terceiro. Documento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 392 de 877



escrito. Exemplos: qualquer documento escrito que não se revista das 

características de titulo executivo é hábil para ensejar a ação monitória, 

como por exemplo: a) cheque prescrito; b) duplicata sem aceite; c) carta 

confirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos 

serviços; d) carta agradecendo ao destinatário o empréstimo em dinheiro; 

e) telegrama; f) fax (...)” (in Código de Processo Civil Comentado. 8ª 

edição. Editora RT. Pág 1.308) – Destacamos. No caso vertente, a Nota 

Fiscal nº 18.855 (ID nº 675987) e o comprovante de recebimento das 

mercadorias adquiridas (ID nº 676017) constituem prova escrita da dívida, 

aptos a demonstrar o direito de perceber os valores do Estado de Mato 

Grosso. O Estado de Mato Grosso se limitou a alegar que não há prova 

que ateste de fato a entrega dos produtos adquiridos, contudo os 

documentos acima mencionados atestam a veracidade das alegações 

iniciais, caindo por terra todos os argumentos utilizados pelo Requerido 

nos Embargos Monitórios. Com efeito, de acordo com o nosso sistema 

jurídico, a prova escrita da dívida que esteja em poder da Autora e seja 

apta a embasar a ação monitória faz presumir certeza e liquidez. Ademais, 

os documentos apresentados são documentos hábeis à cobrança, 

cabendo ao devedor ilidir a presunção da existência do débito ali 

declarado (CC – art. 131 e CPC/2015 – art. 374, IV), o que não foi feito em 

nenhum momento, haja vista que o Requerido apenas se posicionou 

quanto ao excesso na cobrança. No que se refere aos cálculos 

realizados pela parte Autora, entendo que os mesmos não merecem 

correção, tendo em vista que os cálculos se deram em consonância aos 

itens nº 9.15 e 9.16 do Instrumento Contratual nº 290/2014/00/ - SETPU (ID 

nº 1598615), celebrado entre a empresa Requerente e o Estado de Mato 

Grosso, não havendo que se falar em excesso de execução. Dessa 

forma, não procedem as alegações do Embargante. Nesse sentido, 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA 

FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO – AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS COMPROVADA – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – 

RITO PRÓPRIO – EXEGESE DO ARTIGO 730 E SEGUINTES DO CPC E 

ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL– RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Comprovada a efetiva entrega das mercadorias pela nota fiscal 

assinada e acompanhada do canhoto de recebimento das mercadorias 

requeridas pela administração pública, considera-se devido o pagamento à 

empresa contratada, uma vez demonstrada a boa-fé e a lisura dos 

contratantes, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade Quando 

se trata da Fazenda Pública, qualquer obrigação de pagar quantia, ainda 

que decorrente de execução, está sujeita a rito próprio, descrito no art. 

730 e seguintes do CPC finalizando com a inscrição do crédito em 

precatório, de acordo com o prescrito no artigo 100 da Constituição 

Federal. Recurso parcialmente provido”. (RAC n. 81145/2011, DES. 

MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 16/05/2012). 

“REEXAME NECESSÁRIO - MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - SÚMULA 339 STJ - EMBARGOS - PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS GRÁFICOS A MUNICÍPIO - EMPENHO DOS VALORES - CHEQUE 

PRESCRITO E PROTESTADO - PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ART. 1º, § 2º DA 

LEI Nº 6.899/81 - JUROS MORATÓRIOS - CITAÇÃO - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE - REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. “É cabível 

ação monitória contra a Fazenda Pública” (Súmula n. 339 STJ). Cheque 

prescrito é título hábil a embasar Monitória, pois lhe falta a exigibilidade, 

requisito para propositura da Ação Executória e a sua apresentação 

demonstra a constituição do direito do credor, cabendo ao devedor provar 

a inexistência do débito. “A data do ajuizamento da ação é o termo inicial 

para o cálculo da incidência da correção monetária, sendo os juros de 

mora devidos desde a data da citação quando o devedor foi constituído 

em mora”. (TJMG - RAC n. 1.0024.02.876694-7/ - RNS n. 75309/2010, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 08/02/2011, Data da publicação no DJE 23/02/2011). 

Portanto, se impõe, pois, a rejeição dos Embargos Monitórios e a 

procedência da Ação Monitória. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, REJEITO OS 

EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, 

constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 378.439,28 

(trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e 

oito centavos), referente à Nota Fiscal 675987, sendo que o valor deverá 

ser atualizado pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 0,5% ao 

mês, conforme itens nº 9.15 e 9.16 do Instrumento Contratual nº 

290/2014/00/ - SETPU (ID nº 1598615), e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC. Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de março de 2020. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0001705-54.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO CORREA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ , 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM PROCESSO n. 

0001705-54.2005.8.11.0041 Valor da causa: R$ 3.639,14 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: JOSE PEDRO CORREA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES AUTORA para terem 

ciência que o presente autos digitais, oriundos do processo de 

digitalização. CUIABÁ, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007391-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

 

Intimação do autor para, querendo, no prazo legal, impugnar a 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-34.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON ALAN FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

GLENSON JEAN FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL AÇÃO DECLARATÓRIA Nº 1000899-34.2019.8.11.0001 DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO: 18/04/2019 21:12:47 DATA DA REDISTRIBUIÇÃO: 

04/02/2020 10:39:36 REQUERENTES: EWERTON ALAN FERNANDES DOS 

SANTOS E GLENSON JEAN FERNANDES DOS SANTOS CPF’s N°s 

693.739.141-20 e 941.934.791-53 REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

VALOR DA CAUSA: R$39.934,01- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE ... Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (IPTU) C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E, C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES”, sic, proposta eletronicamente – PJe em 18/04/2019, perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, por EWERTON ALAN 

FERNANDES DOS SANTOS - CPF Nº 693.739.141-20 e GLENSON JEAN 

FERNANDES DOS SANTOS - CPF Nº 941.934.791-53, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos qualificados na inicial, pretendendo, 

primeiramente, a concessão de tutela antecipada de urgência para 

suspender a exigibilidade dos IPTU’s contestados nestes autos 

eletrônicos, e, no mérito, a restituição dos valores pagos pelas Partes 

Autoras nos anos de 2015 à 2017, bem como a confirmação da 

inexigibilidade dos referidos IPTU’s referentes aos exercícios fiscais de 

2018 e 2019, atribuindo-se à causa o valor de R$39.934,01- (ID 

19519396). A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID’s 

19519397, 19519398, 19519399, 19519400, 19519401, 19519402, 

19519403, 19519404, 19519405, 19519406, 19519407 e 19519408. Em 

22/04/2019 o Juízo do Juizado Esp. da Fazenda Pública da Capital 

declarou a sua INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para processar e julgar esta 

ação, declinando da competência para o Juízo da Vara Esp. do Meio 

Ambiente (ID 19546511), o qual suscitou CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA em 05/07/2019 (ID 22534793 – p. 05 e ID 22563136 – p. 

03/08). Em 02/08/2019 a Colenda TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, através da DD. Rela. Desa. Maria Erotides 

Kneip, designou o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital) para resolver, em caráter provisório, as medidas de 

natureza urgente em (ID 22534793 – p. 06 e 07). Em 09/08/2019 o Juízo do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital DETERMINOU a notificação 

do Município Requerido para que se manifestasse, sem prejuízo a 

posterior contestação, sobre o pedido de tutela provisória de urgência, no 

prazo de setenta e duas horas (ID 22480235). Em 23/08/2019 o Município 

Requerido peticionou nos autos, para se manifestar nos seguintes termos: 

“contrariamente à concessão da tutela de urgência, mantendo-se incólume 

a exigibilididade do crédito tributário, por não restar demonstrado o 

preeenchimento dos requisitos legais e ser necessário a dilação 

probatória, ante a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, a 

qual exige uma análise mais apurada mediante cognição exauriente”, sic, 

(ID 228727180). Em 03/09/2019 o Município Requerido apresentou 

CONTESTAÇÃO, requerendo que sejam “julgadas totalmente 

improcedentes as pretensões do autor, culminando na extinção do feito, 

com espeque meritório, baseado no regramento do art. 487, I, do NCPC”, 

sic, (ID 22872734). Em 26/09/2019 a Parte Autora peticionou nos autos 

para IMPUGNAR a Contestação reiterando a concessão da tutela 

antecipatória (ID 24336424). Em 04/12/2019 o Juízo do Juizado Especial da 

Fazenda Pública proferiu DECISÃO, declarando a sua INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA para conhecer da presente ação, determinando a remessa 

destes autos eletrônicos a este Juízo desta Vara Esp. Execução Fiscal. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

CERTIFIQUE o Sr. Gestor sobre o julgamento definitivo, ou não, do 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA apresentado em 05/07/2019 (ID 

22534793 – p. 05 e ID 22563136 – p. 03/08), inclusive transcrevendo o 

inteiro teor do v. Acórdão e Ementa. Em seguida, cumpra as 

determinações abaixo: Da análise da petição inicial, verifica-se que os 

Requerentes não postularam pela concessão dos benefícios da 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA e, mesmo após tomar ciência da decisão de 

declínio de competência a este Juízo, para processamento e julgamento 

desta ação (Atos de Comunicação - ID’s 3787926 e 3787927), não 

anexaram aos autos o comprovante do recolhimento das CUSTAS 

PROCESSUAIS, bem como tampouco justificaram as suas incapacidades 

momentâneas do pagamento antecipado, situação esta excepcional que 

autorizaria o recolhimento a posteriori, descumprindo o disposto no Art. 82 

do CPC/2015 e, consequentemente o Art. 456 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, que estabelecem, verbis: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. 

(negritei). § 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja 

realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 

2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 

que antecipou.” “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível.” (negritei). Dessa forma, DETERMINO A INTIMAÇÃO da 

Parte Requerente, para que proceda EMENDA À INICIAL, e formule pedido 

de gratuidade da justiça, demonstrando a incapacidade momentânea de 

pagamento antecipado das custas processuais, ou cumpra a parte 

primeira do disposto no Art. 456 da CNGC-CGJ, acima transcrito, 

providenciando a juntada aos autos do comprovante de recolhimento das 

referidas custas, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 102, Parág. Único 

do CPC. Após o decurso do prazo para cumprimento da determinação 

acima (30 dias), com ou sem manifestação da Parte Requerente, 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos 

À CONCLUSÃO para decisão ou sentença, conforme o caso (ATO 

ORDINATÓRIO). INTIME (PJe) a Parte Requerente, por meio de seu 

Advogado Constituído, conforme determina o Art. 270 do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. 

CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito lja - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado 

de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o 

recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado 

pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito. Art. 205. Os despachos, as 

decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e 

assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. ... § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012897-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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AMADEU VITAL SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012897-39.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:49:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AMADEU VITAL SILVA CPF Nº 078.418.171-34 - 

CONTRIBUINTE 54194 . CDA's Nºs 2016/1312257; 2017/1480579; 

2018/1727814; 2019/192185. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.12.053.0221.002. VALOR DA CAUSA: R$ 2.557,29- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à Parte 

Executada em epígrafe tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(‘s) acima relacionadas e anexada(s) com a exordial 

(ID 30399296), que recaiu (ram) sobre a Inscrição Municipal acima e o 

valor atribuído à causa foi R$ 2.557,29. Eis o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando detidamente os autos, constata-se 

que os números das CDA's indicadas na petição inicial (ID 30399297) são 

DIVERGENTES das CDA's que a acompanharam (ID 30399296 ), o que 

impede o regular prosseguimento da ação, nos termos do Art. 321 do CPC. 

II. Dessa forma, DÊ-SE VISTA (PJe) destes autos eletrônicos 

imediatamente ao Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal 

que subscreveu a exordial, para que promova a necessária EMENDA À 

PETIÇÃO INICIAL, no prazo de TRINTA DIAS, indicando corretamente na 

exordial o número das CDA's executadas e, se necessário, sob pena de 

ser aplicado o disposto no Parágrafo único do Art. 321 do CPC. III. 

Apresentada a EMENDA no prazo acima, com alteração do número das 

CDA's executadas e/ou do valor da causa, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e proceda o Sr. Gestor à devida correção no Sistema PJe 

e Distribuição, CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos e, após, voltem À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, decorrido 

prazo SEM cumprimento da determinação acima pelo Município Exequente, 

CERTIFIQUE sobre a tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO). V. 

INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através do Procurador 

Fiscal que subscreveu a petição inicial, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, Parág. único e 246, § 1º, do CPC. VI. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA, sucessivamente. Cuiabá, datada 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito mf - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 205. Os 

despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, 

datados e assinados pelos juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001873-76.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA OAB - MT19800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de setembro de 

2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito.” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1012807-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ROBERTA CALVI GOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1012807-65.2019.8.11.0041 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

REQUERENTE: GISELE ROBERTA CALVI GOCH REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc... 1 - Diante do pleito de Id nº26104103, 

retifique-se o cadastro junto ao PJE fazendo consta a presente ação como 

execução de sentença, passando a figurar Thiago C. Silva como 

exequente e Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso como executada. 

2 - Após, intime-se a parte exequente para adequar o pedido de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública nos moldes dos 

artigos 534 e 535 do NCPC, aditando o petitório de cumprimento de 

sentença e juntando aos autos o cálculo atualizado do débito, fazendo 

constar ainda o índice utilizado para correção monetária e demais 

exigência do supra mencionado artigo, no prazo de 10(dez) dias. 3 – 

Vindo aos autos o cálculo atualizado do débito, diante da orientação 

contida na informação 195/2019 – DCA, datada de 05/09/2019, onde 

consta que será dado às execuções de honorários sucumbenciais o 

mesmo tratamento dado à Execução de Sentença com relação ao 

pagamento de custas, determino, primeiramente, o recolhimento das 

custas disponibilizadas pela Guia de Execução de Sentença (no site 

http://www.tjmt.jus.br) atualizadas pelo Provimento nº 11/2018 – CGJ, 

Tabela B – Custas na Primeira Instância, e para tanto concedo o prazo de 

30 (trinta) dias. 4 – Intime-se e cumpra-se Cuiabá, data registrada no 

sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402345 Nr: 34340-49.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINASGAS S A DISTRIB GAS COMBUSTIVEL, 

ISABELA DE CARVALHO LAGE DO PRADO KELLY, GALDINO JOSE 

MAGRI CARNEIRO, LUIZ OCTAVIO DO PRADO KELLY, ANTONIO DE 

CARVALHO LAGE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CINDY SCHOSSLER 

TOYAMA, para devolução dos autos nº 34340-49.2009.811.0041, 

Protocolo 402345, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012967-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012967-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:10:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SEBASTIAO CARLOS FERRARI CPF Nº 

002.806.738-09 - CONTRIBUINTE 170440. CDA's Nºs 2016 / 1320548; 

2017 / 1577334; 2018 / 1714201 e 2019 / 1800467. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

N 01.8.25.039.0771.049 VALOR DA CAUSA R$8.873,41- DECISÃO .898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 
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EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 
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da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012870-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:02:57 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FATIMA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO CPF Nº 

667.431.091-34 - CONTRIBUINTE 734840390 CDA's Nºs 2016 / 1286556; 

2017 / 1473118; 2018 / 1671821 e 2019 / 1803194. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.12.001.0170.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.754,31- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 
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ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012877-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALAYDE DE MORAIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012877-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:28:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ALAYDE DE MORAIS SILVA CPF Nº 

174.823.641-53 - CONTRIBUINTE 14146. CDA's Nºs 2016 / 1276449 2017 / 

1535755 2018 / 1674867 2019 / 1781142 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.15.004.0091.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.481,65- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 
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EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 
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da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012875-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:24:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HELEN MARCIA DA COSTA E SILVA CPF Nº 

487.277.761-15 - CONTRIBUINTE 319699. CDA's Nºs 2016 / 1318454; 

2017 / 1463001; 2018 / 1649107 e 2019 / 1801078. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.15.089.0292.087. VALOR DA CAUSA: R$ 2.489,47- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012885-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:40:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABEL MARQUES FONTES CPF Nº 039.167.071-91 - 

CONTRIBUINTE 328089. CDA's Nºs 2016 / 1267597; 2017 / 1543042; 2018 

/ 1617727 e 2019 / 1916766. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.045.0588.004. VALOR DA CAUSA: R$ 2.506,29- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012891-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SEQUEIRA CAMPOS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012891-32.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:44:39 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO SEQUEIRA CAMPOS FILHO CPF Nº 

103.805.311-00 - CONTRIBUINTE 343356. CDA's Nºs 2016 / 1269319; 

2017 /1520885; 2018 / 1655107 e 2019 / 1811163. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

N 01.9.25.017.0180.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.557,98 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012889-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDA OLIVEIRA MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012889-62.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:43:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELDA OLIVEIRA MELLO CPF Nº 474.077.271-04 - 

CONTRIBUINTE 734785862. CDA's Nºs 2016 / 1357781; 2017 / 1463645; 

2018 / 1686889 e 2019 / 1907127. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.24.014.0165.016. VALOR DA CAUSA: R$ 2.984,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012892-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012892-17.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:45:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANIBAL CARDOSO CPF Nº 012.781.181-87 - 

CONTRIBUINTE 10916. CDA's Nºs 2016 / 1292490; 2017 / 1579914; 2018 / 

1612783 e 2019 / 1851299. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.11.057.0273.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,31- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012890-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:43:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO GOMES DA SILVA CPF Nº 

139.012.901-25 - CONTRIBUINTE 734989007 . CDA's Nºs 2016 / 1332820; 

2017 / 1473911; 2018 / 1707065 e 2019 / 1810176. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.35.016.0240.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.253,29- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012894-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILZA DE CAMPOS MESQUITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012894-84.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:47:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADENILZA DE CAMPOS MESQUITA CPF Nº 

022.339.591-91 - CONTRIBUINTE 734791952. CDA's Nºs 2016 / 1316137; 

2017 / 1501254; 2018 / 1674730 e 2019 / 1905297. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.33.010.0470.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.961,00 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012895-69.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:48:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANICIA CRUZ DE MORAES CPF Nº 846.003.141-15 - 

CONTRIBUINTE 734797399. CDA's Nºs 2016 / 1261298; 2017 / 1483387; 

2018 / 1714202 e 2019 / 1800534. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.24.050.0070.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.974,11 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 425 de 877



ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012611-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012611-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/03/2020 08:59:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SANDRA RODRIGUES ALVES CPF Nº 

229.497.391-72 - CONTRIBUINTE 366488. CDA's Nºs 2016 / 1287947; 

2017 / 1510193; 2018 / 1601217 e 2019 / 1789660. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.31.017.0752.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 4.322,65- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012893-02.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:46:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ CPF Nº 

487.866.161-53 - CONTRIBUINTE 734904459. CDA's Nºs 2016 / 1316599; 

2017 / 1513526; 2018 / 1716869 e 2019 / 1838200. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.35.074.0334.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.988,79- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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Processo Número: 1012896-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MARIA DOTTA ABECH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012896-54.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:48:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: DENISE MARIA DOTTA ABECH CPF Nº 

423.700.600-00 - CONTRIBUINTE 160835. CDA's Nºs 2016 / 1279786; 

2017 / 1469593; 2018 / 1651470 e 2019 / 1791795. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.41.030.0167.013. VALOR DA CAUSA: R$ 2.494,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 432 de 877



543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012888-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:42:41 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA CPF Nº 

002.138.701-00 - CONTRIBUINTE 255535 . CDA's Nºs 2016 / 1312268; 

2017 / 1466783; 2018 / 1635704 e 2019 / 1876821. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.23.021.0059.002. VALOR DA CAUSA: R$ 13.528,19. DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012886-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES JOSE EUGENIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012886-10.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:41:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EURIPEDES JOSE EUGENIO CPF Nº 160.242.496-91 

- CONTRIBUINTE 45320 . CDA's Nºs 2016 / 1285721 2017 / 1529235 2018 / 

1681505 2019 / 1797765 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.45.080.0216.001. 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.883,11- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012902-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:52:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ABIGAIL GALVAO DA CRUZ CPF Nº 

156.139.251-00 - CONTRIBUINTE 30506. CDA's Nºs 2016 / 1358995; 2017 

/ 1496968; 2018 / 1722875 e 2019 / 1838260. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.44.019.0120.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.513,66- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012903-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA CASTRO GALDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012903-46.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:52:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CLARA CASTRO GALDINO CPF Nº 345.111.482-87 

- CONTRIBUINTE 392070 . CDA's Nºs 2016 / 1309309; 2017 / 1452680; 

2018 / 1675670 e 2019 / 1805054. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.24.039.0297.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.612,01- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Processo Número: 1012901-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILAR BENEDITO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012901-76.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:51:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AGUILAR BENEDITO DE OLIVEIRA CPF Nº 

209.113.511-91 - CONTRIBUINTE 734788093 . CDA's Nºs 2016 / 1290914; 

2017 / 1539534; 2018 / 1681470 e 2019 / 1815158. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.45.060.0050.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.009,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012900-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DIAS ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012900-91.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:50:43 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MILTON DIAS ARAUJO CPF Nº 309.719.691-91 - 

CONTRIBUINTE 92086 . CDA's Nºs 2016 / 1298680; 2017 / 1566160; 2018 / 

1710139 e 2019 / 1826867. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.33.011.0326.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.974,36 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012909-53.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:54:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ. EXECUTADO: FRANCISCO DE PAULA SILVA CPF Nº 

420.324.151-00 - CONTRIBUINTE 734962376. CDA's Nºs 2016 / 1264555; 

2017 / 1563838; 2018 / 1710593 e 2019 / 1834971. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.33.007.0290.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,39- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012910-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREEWAY TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012910-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:55:16 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FREEWAY TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ Nº 

02.283.830/0001-07 - CONTRIBUINTE 177625 . CDA's Nºs 2016 / 1348379; 

2017 / 1471058; 2018 / 1595894 e 2019 / 1849216. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.23.021.0054.019 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.423,51- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 452 de 877



543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012907-83.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:54:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ERNESTO CAMPOS FORTES CPF Nº 

109.494.021-68 - CONTRIBUINTE 1017. CDA's Nºs 2016 / 1291812; 2017 / 

1469832; 2018 / 1611857 e 2019 / 1817051. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.33.018.0216.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.543,71 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012904-31.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:53:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ALICE BARROS DA SILVA CPF Nº 280.261.011-20 - 

CONTRIBUINTE 24121. CDA's Nºs 2016 / 1311749; 2017 / 1497690; 2018 / 

1605231 e 2019 / 1785555. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.13.008.0143.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.506,29- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012912-08.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:55:35 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: FEBRONIA SODRE DE LISBOA CPF Nº 104.452.341-72 - 

CONTRIBUINTE 352585 . CDA's Nºs 2016 / 1316190; 2017 / 1571693; 2018 

/ 1678708 e 2019 / 1836362. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.002.0408.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.543,42- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 
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tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 
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processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 
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ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012915-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID MEIRE MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012915-60.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:56:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: INGRID MEIRE MOREIRA DA SILVA CPF Nº 

314.067.341-87 - CONTRIBUINTE 96803. CDA's Nºs 2016 / 1291172; 2017 

/ 1527047; 2018 / 1611694 e 2019 / 1809709. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.45.006.0186.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.559,86- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 
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remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 
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543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012911-23.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:55:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA ANICIA CRUZ DE MORAES CPF Nº 846.003.141-15 - 

CONTRIBUINTE 308178. CDA's Nºs 2016 / 1265753; 2017 / 1571434; 2018 

/ 1644966 e 2019 / 1787612. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.33.033.0143.001.. VALOR DA CAUSA: R$ 2.968,88 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... Observo que a Parte Executada 

indicada na petição inicial e na(s) CDA('s) que acompanham é DIFERENTE 

da cadastrada pelo Município Exequente no Sistema PJe, razão pela qual, 

CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que 

CORRIJA imediatamente o nome e a qualificação do polo passivo desta 

Ação de Execução Fiscal Municipal na Distribuição e no Sistema PJe, nos 

termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO-SE nestes 

autos eletrônicos. A seguir: I. CITE a Parte Executada por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 
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JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012905-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012905-16.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:53:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: BENEDITO PINTO DA SILVA CPF Nº 068.379.301-25 

- CONTRIBUINTE 23518 . CDA's Nºs 2016 / 1284834; 2017 / 1506960; 2018 

/ 1629868 e 2019 / 1789428. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.12.004.0333.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.531,05- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012916-45.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:56:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JOANITA JACOBINA CRUZ LONGO CPF Nº 

022.354.631-34 - CONTRIBUINTE 22617. CDA's Nºs 2016 / 1376508 e 

2017 / 1468022. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.45.079.0194.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.970,14- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 
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JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012971-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR RIBEIRO LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012971-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:24:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VILMAR RIBEIRO LEMES CPF Nº 018.235.709-09 - 

CONTRIBUINTE 386340. CDA's Nºs 2016 / 1286728; 2017 / 1455074; 2018 

/ 1602513 e 2019 / 1838482. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.21.015.0085.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.561,32- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012914-75.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 10:56:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO DONIZETE MADEIRA CPF Nº 

329.542.801-82 - CONTRIBUINTE 106885. CDA's Nºs 2016 / 1365785; 

2017 / 1506662; 2018 / 1715356 e 2019 / 1824632. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.2.34.058.0250.001.. VALOR DA CAUSA: R$ 2.329,29 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 
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inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 
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todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 
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deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012968-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CRISTINA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012968-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:13:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDIRENE CRISTINA DE MORAES CPF Nº 

481.927.591-72 - CONTRIBUINTE 341399. CDA's Nºs 2016 / 1264838; 

2017 / 1566087; 2018 / 1729119 e 2019 / 1789460. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.13.017.0118.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.486,80- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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2.200,11- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

a Parte Executada por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA 

anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 
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dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012972-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:27:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: WALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA CPF Nº 

275.782.671-91 - CONTRIBUINTE 395550. CDA's Nºs 2016 / 1351548; 

2017 / 1459620; 2018 / 1698961 e 2019 / 1895512. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.42.011.0282.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 3.182,38 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 
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do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 482 de 877



móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012977-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:37:42 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ ANGELO NETO CPF Nº 274.890.271-87 - 

CONTRIBUINTE 82209. CDA's Nºs 2016 / 1353312; 2017 / 1549687; 2018 / 

1645142 e 2019 / 1821120. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.028.0260.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.828,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 
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321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012974-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:37:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA CPF Nº 

107.924.909-59 - CONTRIBUINTE 272905 . CDA's Nºs 2016 / 1266995; 

2017 / 1545273; 2018 / 1654385 e 2019 / 1863866. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 02.2.33.052.2276.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 916.849,67- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 
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do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 
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móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503479-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES ROMERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503479-13.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: EDSON RODRIGUES ROMERO CPF Nº 396.109.851-49 - 

CONTRIBUINTE 734857170 CDA's Nºs 2012/0760513; 2013/0913708; 

2014/1033085 e 2015/1215405. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.45.067.0155.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$2.589,31- DECISÃO 

12040 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 19/11/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de EDSON RODRIGUES ROMERO 

– CPF N° 396.109.851-49, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

inscritos nas CDA’s N°s 2012/0760513; 2013/0913708; 2014/1033085 e 

2015/1215405, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

Inscrição Municipal n° 01.5.45.067.0155.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$2.589,31- (ID 368660). A petição inicial veio acompanhada das CDA’s 

acima citadas (ID 368661). Em 14/12/2015 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID 382350), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, em 

06/05/2016 (ID 1052225), a qual retornou ao Juízo COM assinatura de 

recebimento em 24/06/2016 (ID 16975882). Em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019, em 25/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior (Provimento nº 12/2018 - CM) 

proferiu decisão, nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente e 

determino a penhora do valor do débito exequendo apontado nas CDAs. 

Efetivado bloqueio de valores, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, opor embargos nos termos do artigo 

16 da LEF. Decorrido o prazo assinalado, ouça-se a Fazenda Pública.” (ID 

21897565), anexando: o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores 

– datado de 22/07/2019, do valor de R$4.260,73- (ID 21947290); o Recibo 

de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios 

e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores (ID 22047794), onde se lê que 

foi bloqueado o valor de R$282,70- da cc do Banco Cooperativo SICREDI; 

e o valor de R$67,72- da cc Caixa Econômica Federal; EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE, expedido em 19/07/2019 (ID 21915113), dessa forma, 

restou infrutífera a tentativa de Penhora via BACENJUD. Em 14/08/2019 o 

Município Exequente peticionou nos autos, para requerer consulta ao 

Sistema RENAJUD, a fim de identificar a existência de veículos 

automotores eventualmente existentes em nome da Parte Executada, 

pugnando, ainda, pela restrição de circulação e transferência se 

porventura localizado algum bem (ID 22595873). A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 
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foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que 

toda execução se realiza no interesse da Parte Exequente e que a Parte 

Executada responde com todos os seus bens para cumprimento de suas 

obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do CPC, ex vi: Art. 789. O 

devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei. Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem 

lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do 

exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os 

bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre 

o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. 

Assim, diante do insucesso da penhora via BACENJUD (ID’s 21915113, 

21947290 e 22047794), DEFIRO o pedido de consulta ao Sistema 

RENAJUD, protocolado em 14/08/2019, pelo Município Exequente (ID 

22595873) e PROCEDO À BUSCA E À RESTRIÇÃO de 

Licenciamento/Transferencia/Circulação no Sistema RENAJUD nesta data, 

em relação ao único veículo registrado em nome do Executado, v.g., 

HONDA/NXR150 BROS MIX ES, ano e modelo 2010/2010, Placa NPD7004, 

conforme documento RENAJUD - Restrição Judicial, abaixo transladado 

(https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-inserca

o.jsf). Dessa forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO ao Sr. Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos 

à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo 

o que de direito, para satisfação do crédito tributário executado, 

competindo-lhe, ainda, informar a este Juízo sobre eventual negociação do 

crédito executado no MUTIRÃO FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA 

DIAS, sob pena de aplicação do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

ARQUIVAMENTO dos autos até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, conforme § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. II. Havendo 

requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo acima (30 dias), não havendo 

manifestação pelo Município Exequente, CERTIFIQUE sobre a ausência de 

manifestação e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/06/2021, (cinco anos a contar da 

data da citação em 24/06/2016 - ID 16975882) (ATO ORDINATÓRIO), 

ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), quando 

deverá ser CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetidos estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do 

Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

(LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de 

Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a existência de 

bens passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, alínea "c" do 

CPC/2015. IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. 

Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 22595873, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME 

a Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC, anexando nestes autos 

o respectivo AR no prazo de 10 dias. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS 21/03/2020 - 19:52:35 Comprovante de Inclusão de Restrição 

Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO 

GROSSO Comarca/Município CUIABA Juiz Inclusão FLAVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Órgão Judiciário CUIABA VARA 

ESPECIALIZADA DE EXECUTIVO FISCAL N° do Processo 

05034791320158110041 Total de veículos: 1 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição NPD7004 MT HONDA/NXR150 BROS 

MIX ES EDSON RODRIGUES ROMERO Circulação, Penhora -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 
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ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 
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de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501211-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN EMANUELLE DALLAZEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501211-83.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/09/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: KAREN EMANUELLE DALLAZEM CPF Nº 947.571.862-15 - 

CONTRIBUINTE 734842796 CDA's Nºs 2012/0770640; 2013/0901955; 

2014/1070790 e 2015/1214708. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.11.054.0758.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$48.340,34- DECISÃO 

898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 09/09/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de KAREN EMANUELLE 

DALLAZEM – CPF N° 947.571.862-15 , tendo como objeto o recebimento 

dos créditos inscritos nas CDA’s N°s 2012/0770640; 2013/0901955; 

2014/1070790 e 2015/1214708, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal n° 01.6.11.054.0758.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$48.340,34- (ID 323271). A petição inicial veio acompanhada 

as CDA’s acima (ID 323272). Em 14/09/2015 foi determinada a citação da 

Parte Executada (ID 326683), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, em 

18/09/2015 (ID 330474), cujo AR retornou ao Juízo COM assinatura de 

recebimento em 02/10/2015 (ID 344126). Em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019, em 05/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior (Provimento nº 42/2019 - CGJ) 

proferiu DECISÃO, nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente e 

determino a penhora do valor do débito exequendo apontado nas CDAs. 

Efetivado bloqueio de valores, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, opor embargos nos termos do artigo 

16 da LEF. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância com fundamento no artigo 836 do 

CPC. Não sendo localizados bens, ouça-se a Fazenda, em dez (10) dias. 

Consigno que, não havendo manifestação, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de um ano. 

Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, remetam-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se 

automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na forma do artigo 

40, §§2º, 3º e 4º da referida lei. Decorrido o prazo assinalado, ouça-se, a 

Fazenda Pública para manifestar-se acerca de eventual prescrição 

intercorrente no prazo de 10 dias. Intimem-se..” (ID 21027526), anexando: 

o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores – datado de 

02/07/2019, do valor de R$67.547,59- (ID 21314658); o Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores datado de 05/07/2019 (ID 

21404774), onde se lê que restou infrutífera a tentativa de Penhora via 

BACENJUD. Em 10/07/2019 o Município Exequente peticionou nos autos, 

para requerer consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar a 

existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da 

Parte Executada, pugnando, ainda, pela restrição de circulação e 

transferência se porventura localizado algum bem (ID 21523129). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sabe-se que toda execução se realiza no interesse da Parte 

Exequente e que a Parte Executada responde com todos os seus bens 

para cumprimento de suas obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do 

CPC/2015, ex vi: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 

restrições estabelecidas em lei. Art. 797. Ressalvado o caso de 

insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se 

a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 

direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. 

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente 

conservará o seu título de preferência. Assim, diante do insucesso da 

penhora via BACENJUD (ID’s 21027526, 21314658 e 21404774), DEFIRO o 

pedido de consulta ao Sistema RENAJUD, protocolado em 10/07/2019, pelo 

Município Exequente (ID 21523129) e PROCEDO À BUSCA PARA 

RESTRIÇÃO no Sistema RENAJUD nesta data, mas CONSTATO a 

INEXISTÊNCIA de veículos vinculados ao CPF da Parte Executada, 

con fo rme pesqu isa  ao  S is tema RENAJUD no  l i nk 

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.

jsf, razão pela qual DEIXO DE EFETUAR A RESTRIÇÃO referida. Dessa 

forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO ao Sr. 

Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos à Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo o que de direito, para 

satisfação do crédito tributário executado, competindo-lhe, ainda, informar 

a este Juízo sobre eventual negociação do crédito executado no MUTIRÃO 

FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e ARQUIVAMENTO dos autos até o 

advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, conforme § 4º do Art. 40 da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese do E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

II. Havendo requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo acima (trinta 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE na data de 02/10/2020 (cinco anos a 

contar da citação em 02/10/2015 – ID 344126) (ATO ORDINATÓRIO), 

ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), quando 

deverá ser CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

estes autos eletrônicos deverão ser remetidos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a 

INÉRCIA do Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a 

existência de bens passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, 

alínea "c" do CPC. IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção 

desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 
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à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. 

Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 21523129, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC, anexando nestes autos 

o respectivo AR no prazo de 10 dias. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, 

não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 

encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de 

seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 

eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 

autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, 

a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem 

judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A 

execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por 

esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O 

despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, 

pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 
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118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503546-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA & CIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503546-75.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/11/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA & CIA LTDA – 

ME CNPJ Nº 07.547.582/0001-70 - CONTRIBUINTE 384083 CDA's Nºs 

2015/1244486; 2015/1244487 e 2015/1244488. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

89672 - ISSQN VALOR DA CAUSA: R$38.967,46- DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 24/11/2015, pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em desfavor de FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA & 

CIA LTDA – ME – CNPJ Nº 07.547.582/0001-70, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos inscritos nas CDA’s N°s 2015/1244486; 

2015/1244487 e 2015/1244488, referentes ao não pagamento de ISSQN’s 

que recaíram sobre a Inscrição Municipal n° 89672, e o valor atribuído à 

causa foi R$38.967,46- (ID 369030). A petição inicial veio acompanhada 

de cópias das CDA’s acima citadas (ID 369035). Em 14/12/2015 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 383319), interrompendo-se 

o prazo prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida 

Carta de Citação em 10/05/2016 (ID 1057727), a qual foi anexada aos 

autos em 10/12/2018 (ID 16974059) COM assinatura do recebimento em 

27/06/2016 de Everton Dias (ID 16974059). Em sede de REGIME DE 

EXCEÇÃO 2019, em 23/07/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. 

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior (Provimento nº 42/2019 - CGJ) 

proferiu DECISÃO, nos seguintes termos: “Defiro o pedido do exequente e 

determino a penhora do valor do débito exequendo apontado nas CDAs. 

Efetivado bloqueio de valores, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para, querendo, opor embargos nos termos do artigo 

16 da LEF. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância com fundamento no artigo 836 do 

CPC. Não sendo localizados bens, ouça-se a Fazenda, em dez (10) dias. 

Consigno que, não havendo manifestação, nos termos do artigo 40, § 2º 

da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de um ano. 

Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, remetam-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se 

automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na forma do artigo 

40, §§2º, 3º e 4º da referida lei. Decorrido o prazo assinalado, ouça-se, a 

Fazenda Pública para manifestar-se acerca de eventual prescrição 
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intercorrente no prazo de 10 dias. Intimem-se.” sic (ID 21786830), 

anexando: o Extrato do Contribuinte – GAT Prefeitura Cuiabá (ID 

21786835); o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores – datado 

de 16/07/2019, do valor de R$64919,91- (ID 21787436); o Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de Valores datado de 18/07/2019 (ID 

21883694), onde se lê que restou infrutífera a tentativa de Penhora via 

BACENJUD. Em 22/08/2019 o Município Exequente peticionou nos autos, 

para requerer consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar a 

existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da 

Parte Executada, pugnando, ainda, pela restrição de circulação e 

transferência se porventura localizado algum bem (ID 22853505). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Sabe-se que toda execução se realiza no interesse da Parte 

Exequente e que a Parte Executada responde com todos os seus bens 

para cumprimento de suas obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do 

CPC/2015, ex vi: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 

restrições estabelecidas em lei. Art. 797. Ressalvado o caso de 

insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se 

a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 

direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. 

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente 

conservará o seu título de preferência. Assim, diante do insucesso da 

penhora via BACENJUD (ID’s 21786830, 21786835, 21787436 e 

21883694), DEFIRO o pedido de consulta ao Sistema RENAJUD, 

protocolado em 22/08/2019, pelo Município Exequente (ID 22853505) e 

PROCEDO À BUSCA PARA RESTRIÇÃO no Sistema RENAJUD nesta data, 

mas CONSTATO a INEXISTÊNCIA de veículos vinculados ao CPF da Parte 

Executada, conforme pesquisa ao Sistema RENAJUD no link 

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.

jsf, razão pela qual DEIXO DE EFETUAR A RESTRIÇÃO referida. Dessa 

forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO ao Sr. 

Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos à Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo o que de direito, para 

satisfação do crédito tributário executado, competindo-lhe, ainda, informar 

a este Juízo sobre eventual negociação do crédito executado no MUTIRÃO 

FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e ARQUIVAMENTO dos autos até o 

advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, conforme § 4º do Art. 40 da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese do E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

II. Havendo requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo acima (trinta 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE na data de 27/06/2021 (cinco anos a 

contar da citação em 27/06/2016 – ID 16974059) (ATO ORDINATÓRIO), 

ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), quando 

deverá ser CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

estes autos eletrônicos deverão ser remetidos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a 

INÉRCIA do Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a 

existência de bens passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, 

alínea "c" do CPC. IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção 

desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. 

Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 21523129, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, 

data registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
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serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 
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Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501672-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501672-55.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/09/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO CPF Nº 103.436.281-04 - 

CONTRIBUINTE 90975 CDA's Nºs 2012/777950; 2013/861973; 

2014/1006434 e 2015/1174358. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.21.002.0882.001 - IPTU VALOR DA CAUSA: R$7.463,92- DECISÃO 

12040 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 24/09/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de LUIZ BENEDITO DE LIMA 

NETO– CPF N° 103.436.281-04, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos inscritos nas CDA’s N°s 2012/777950; 2013/861973; 

2014/1006434 e 2015/1174358, referentes ao não pagamento de IPTU’s do 

imóvel de Inscrição Municipal n° 06.9.21.002.0882.001, e o valor atribuído à 

causa foi R$7.463,92- (ID 333248). A petição inicial veio acompanhada de 

cópias das CDA’s acima citadas (ID 333249). Em 06/10/2015 foi 

determinada a citação da Parte Executada (ID 335184), interrompendo-se 

o prazo prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida 

Carta de Citação, em 22/10/2015 (ID 350127), a qual foi anexada aos 

autos em 12/08/2019 (CGJ - ID 22298513) COM recebimento datada de 

12/11/2015 e assinado por Arleide L. Lima (ID 22298516). Em sede de 

REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 25/07/2019 o MMº Juiz de Direito 

Colaborador Dr. Luis Otávio Pereira Marques (Provimento nº 81/2018 - CM) 

proferiu DECISÃO, nos seguintes termos:” A parte executada peticionou 

nos autos indicando à penhora 01 (uma) Pá Carregadeira, modelo L90, 

marca Michigan, Ano 1993, com balança, avaliada no valor de R$ 

90.000,00 (id. 364435). O exequente, a seu turno, recusou o bem móvel 

ofertado, aduzindo que ele já é usado, depreciado e “não raras as vezes, 

os leilões realizadas para alienação resultam infrutíferos, obstando a 

satisfação do crédito ou mesmo onerando sobremaneira a execução”, 

assim como pelo fato de não ter sido observado a ordem prevista no art. 

11 da Lei n. 6.830/80. Pois bem. De fato, o bem móvel ofertado é de difícil 

comercialização pelo ente público, ainda que por meio de leilão, além de 

não respeitar a ordem estabelecida no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 

6.830/80, mostrando, portanto, legítima a sua recusa. Ademais, a 

possibilidade de recusa pelo exequente em casos tais é pacífica no 

Superior Tribunal de Justiça. A saber: ... Outrossim, tratando-se de bem 

móvel de fácil tradição que foi ofertado no ano de 2015, e desprovido de 

maiores informações sobre o seu estado físico, é de se considerar 

temerário o acolhimento da garantia oferta. Assim, rejeito o bem imóvel 

indicado pelo executado e, ato contínuo, passo a análise do pedido de 

penhora on line. Tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente 

a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor do exequente, 

não se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado pelo 

exequente referente à penhora online. Desta feita, realizei ordem de 

bloqueio de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por 

meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. No impulso do processo, determino venha o exequente, 

em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.”, sic (ID 16866134), 

anexando: o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, de 

R$8.889,05-, efetuado em 30/11/2018 (ID 16866140); e o Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de Valor, datado de 04/12/2018 (ID 16866136), 

onde se verifica que foi infrutífera a tentativa de penhora on line. Em 

13/12/2018 o Município Exequente peticionou nos autos, para requerer 

consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar a existência de veículos 

automotores eventualmente existentes em nome da Parte Executada, 

pugnando, ainda, pela restrição de circulação e transferência se 

porventura localizado algum bem (ID 17066778). A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que 

estão ASSOCIADAS a esta Execução Fiscal outras oito (08) ações 

executivas, tendo por objeto recebimento de IPTU, promovidas contra a 

mesma Parte Executada, a saber: PJe’s nºs 1001034-28.2016.8.11.0041 – 

Dist. 12/02/2016; 0501085-33.2015.8.11.0041 – Dist. 16/02/2016; 

0 5 0 1 0 8 8 - 8 5 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  –  D i s t .  1 6 / 0 2 / 2 0 1 6 ; 

0 5 0 0 5 8 1 - 2 7 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  –  D i s t .  2 2 / 0 2 / 2 0 1 6 ; 

1 0 0 2 2 0 1 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  –  D i s t .  1 7 / 0 2 / 2 0 1 6 ; 

1 0 0 2 2 9 2 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  D i s t .  1 8 / 0 2 / 2 0 1 6 ; 

1002291-88.2016.8.11.0041-Dist. 18/02/2016; 1002350-76.2016.8.11.0041 

– Dist. 19/02/2016, inexistindo no presente PJe qualquer informação 

quanto à existência de eventual EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, razão 

pela qual, DETERMINO ao Sr. Gestor que certifique sobre a distribuição ou 

não de embargos em relação à esta Execução Fiscal , bem como em 

relação às demais Execuções acima relacionadas (ATO ORDINATÓRIO) e, 

acaso existentes, promova imediatamente sua ANEXAÇÃO a estes autos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFICANDO sobre possível decisão de 

suspensão, se houver (ATO ORDINATÓRIO), caso em que deverá remeter 

os respectivos autos da Execução Fiscal e Embargos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). No presente caso, pretende o 

Município Exequente a consulta ao RENAJUD, para busca de veículos 

registrados em nome do Executado, uma vez eu foi infrutífera de penhora 

on line aos depósitos financeiros, pois inexistentes à época. Pois bem. 

Sabe-se que toda execução se realiza no interesse da Parte Exequente e 

que a Parte Executada responde com todos os seus bens para 

cumprimento de suas obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do 

CPC/2015, ex vi: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens 

presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as 

restrições estabelecidas em lei. Art. 797. Ressalvado o caso de 

insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se 

a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o 

direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. 

Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente 

conservará o seu título de preferência. Assim, diante do insucesso da 

tentativa de penhora via BACENJUD realizada em novembro de 2018 (ID’s 

16866134, 16866136 e 16866140), DEFIRO o pedido de consulta ao 

Sistema RENAJUD, protocolado em 13/12/2018, pelo Município Exequente 

(ID 17066778) e PROCEDO À BUSCA E À RESTRIÇÃO de 

Licenciamento/Transferência/Circulação no Sistema RENAJUD nesta data, 

em relação ao veículo registrado em nome do Executado, v.g., TOYOTA 

HYLUX 4CDK SRV, ano 2002, modelo 2003, Placas BEN 1922, conforme 

documento RENAJUD - Restrição Judicial, abaixo transladado 

(https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-inserca

o.jsf). Dessa forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO ao Sr. Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos 
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à Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar 

expressamente sobre prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo 

o que de direito, para satisfação do crédito tributário executado, 

competindo-lhe, ainda, informar a este Juízo sobre eventual negociação do 

crédito executado no MUTIRÃO FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA 

DIAS, sob pena de aplicação do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

ARQUIVAMENTO dos autos até o advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, conforme § 4º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. II. Havendo 

requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo acima (trinta dias), não 

havendo manifestação pelo Município Exequente, CERTIFIQUE sobre a 

ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE na data de 12/11/2020 (cinco anos após a 

citação em 12/11/2015 ID 22298516) (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO 

no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), quando estes autos 

deverão ser DESARQUIVADOS pelo Sr. Gestor Judiciário (ATO 

ORDINATÓRIO) e após ser CERTIFICADO a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetidos À CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO 

ORDINATÓRIO), independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria impulsionar os autos, na forma do 

Art. 798, inc. II, alínea "c" do CPC. IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica 

na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos após a citação), 

dependerá da supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da 

iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário 

CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), 

antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. 

Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 17066778, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME (PJe) a Parte 

Executada, através de sua Advogada Constituída (ID 364431), conforme 

determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no 

Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito lja RENAJUD - Veículo RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line 

Usuário: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 22/03/2020 - 

15:22:37 Dados do Veículo Placa BEN1922 Placa Anterior Ano Fabricação 

2002 Chassi 8AJ33GNL539806105 Marca/Modelo I/TOYOTA HILUX 4CDK 

SRV Ano Modelo 2003 Dados da Comunicação de Venda Informações não 

disponibilizadas pelo DETRAN Dados do Proprietário Nome LUIZ BENEDITO 

DE LIMA NETO CPF/CNPJ 103.436.281-04 Endereço RUA FORTALEZA, N° 

304, , JARDIM PAULISTA - CUIABA - MT, CEP: 78065-350 Dados do 

Arrendatário Informações não disponibilizadas pelo DETRAN Inserir 

Restrição Veicular Parte superior do formulário Veículos Selecionados - 

Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrição BEN1922 MT I/TOYOTA HILUX 4CDK SRV 2002 2003 

LUIZ BENEDITO DE LIMA NETO Sim Restrição Tipo Restrição Circulação 

Penhora Penhora Valor da Avaliação do Veículo 0,00 Data da Penhora 

22/03/2020 Valor do Cumprimento da Sentença 0,00 Data da Atualização 

do Valor do Cumprimento da Sentença Dados do Processo Ramo JUSTICA 

ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município CUIABA - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 
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798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 
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a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504423-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO ROSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0504423-15.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/12/2015 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ELSON PEDRO ROSA – ME CNPJ Nº 03.932.228/0001-08 - 

CONTRIBUINTE 266740 CDA Nº 2015/1244939. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

70970 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$323.158,96- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente via PJe em 14/12/2015, 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ELSON PEDRO ROSA – ME – 

CNPJ Nº 03.932.228/0001-08 , tendo como objeto o recebimento do crédito 

inscrito na CDA Nº 2015/1244939, referente ao não pagamento de ISSQN 

que recaiu sobre a Inscrição Municipal n° 70970, e o valor atribuído à 

causa foi R$323.158,96- (ID 390627). A petição inicial veio acompanhada 

de cópia da CDA acima citada (ID 390628). Em 17/05/2016 foi determinada 

a citação da Parte Executada (ID 1077533), interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de 

Citação, em 30/05/2016 (ID 1387827), cujo AR foi anexado aos autos em 

22/08/2016 (ID 1843407 ) COM assinatura de recebimento datada de 

22/06/2016 e assinado por Alexandre G. da Costa (ID 1843408). Em sede 

de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 21/11/2018 o MMº Juiz de Direito 

Colaborador Dr. Luis Otávio Pereira Marques (Provimento nº 81/2018 - CM) 

proferiu DECISÃO, nos seguintes termos: “Aportou aos autos pedido do 

exequente requerendo a penhora online em contas bancárias da parte 

executada (id 1929604). Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 

Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo. Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.”, sic (ID 16583772), 

anexando os seguintes documentos: o Recibo de Protocolamento de 

Bloqueio de Valores, de R$381.302,31-, datado de 14/11/2018 (ID 

16583776); o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores 

datado de 21/11/2018 (ID 16583775), onde se lê que não foram 

encontrados depósitos nas contas bancárias da Parte Executada Em 

26/11/2018 o Município Exequente peticionou nos autos, para requerer 

consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar a existência de veículos 

automotores eventualmente existentes em nome da Parte Executada, 

pugnando, ainda, pela restrição de circulação e transferência se 

porventura localizado algum bem (ID 16659971). A competência deste 

Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida 

pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, 

foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela 

qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão 

nesta data. Eis o relato necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que 

toda execução se realiza no interesse da Parte Exequente e que a Parte 

Executada responde com todos os seus bens para cumprimento de suas 

obrigações, na dicção dos Arts. 789 e 797 do CPC/2015, ex vi: Art. 789. O 

devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei. Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem 

lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do 

exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os 

bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre 

o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. 

Assim, diante do insucesso da penhora via BACENJUD (ID’s 16583772, 

16583775 e 16583776), DEFIRO o pedido de consulta ao Sistema 

RENAJUD, protocolado em 26/11/2018, pelo Município Exequente (ID 

16659971) PROCEDO À BUSCA PARA RESTRIÇÃO no Sistema RENAJUD 

nesta data, mas CONSTATO a INEXISTÊNCIA de veículos vinculados ao 

CNPJ da Parte Executada, conforme pesquisa ao Sistema RENAJUD no link 

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.

jsf, razão pela qual DEIXO DE EFETUAR A RESTRIÇÃO referida. Dessa 

forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO ao Sr. 

Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos à Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo o que de direito, para 

satisfação do crédito tributário executado, competindo-lhe, ainda, informar 

a este Juízo sobre eventual negociação do crédito executado nos 

MUTIRÕES FISCAIS de 2018 e 2019, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e ARQUIVAMENTO dos 

autos até o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, conforme § 4º do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese do E. Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira 

Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018. II. Havendo requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À 

CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo 

acima (trinta dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e 

REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O 

PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 22/06/2021 (cinco anos a 

contar da citação ocorrida em 22/06/2016 – ID 1843408) (ATO 

ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre arquivamento e data do 

advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), 

quando deverá ser CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em 

seguida, DÊ-SE VISTA ao Município Exequente, para requerer o que de 

direito, nos termos do § 4º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), no prazo 

de TRINTA DIAS. Após, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), nos 

termos do § 4º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a existência de bens 

passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, alínea "c" do CPC. IV. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do termo da prescrição intercorrente 

acima, dependerá da supressão da falta atribuída ao Município Exequente 

ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção desta 

Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário 

CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), 

antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). 

INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através do Sr. 

Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 16659971, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte 

Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 
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da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005298-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FONSECA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005298-88.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:40:49 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ALINE FONSECA DE CAMPOS CPF Nº 

995.312.591-00 - CONTRIBUINTE 734890337 CDA Nº 2016/1248949 - 

venc. 31/03/2016 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 180504 – TAXAS DIVERSAS 

VALOR DA CAUSA: R$161.052,21- DECISÃO 898 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída eletronicamente via PJe em 14/04/2016, pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em desfavor de ALINE FONSECA DE CAMPOS – CPF N° 

995.312.591-00, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2016/1248949 - venc. 31/03/2016, referente ao não pagamento de 

TAXAS DIVERSAS que recaiu sobre a Inscrição Municipal n° 180504, e o 

valor atribuído à causa foi R$161.052,21- (ID 816502). A petição inicial 

veio acompanhada de cópia da CDA acima citada (ID 816504). Em 

06/06/2016 foi determinada a citação da Parte Executada (ID 1412696), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 do CTN, 

tendo sido expedida Carta de Citação, em 15/07/2016 (ID 1556962), cujo 

AR foi anexado aos autos em 12/05/2017 (ID 6869457) COM assinatura de 

recebimento em 03/08/2016 por Cristiane A da Silva (ID 6869457). Após 

regular processamento destes autos, restou infrutífera a tentativa de 

Penhora via BACENJUD realizada em 21/11/2018 (ID’s 16593642, 

16593648 e 16593649), em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, Em sede 

de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 21/11/2018 o MMº Juiz de Direito 

Colaborador Dr. Luis Otávio Pereira Marques (Provimento nº 81/2018 - CM) 

proferiu DECISÃO, nos seguintes termos: “Aportou aos autos pedido da 

exequente requerendo a penhora online em contas bancárias da parte 

executada. Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, 

contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. Assim, venha 

o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias.”, sic (ID 16593642), anexando os seguintes 

documentos: o Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores realizado 

em 14/11/2018 (ID 16593649); o Detalhamento de Ordem Judicial de 

Bloqueio de Valores (ID 16593648), onde se lê que restou infrutífera a 

tentativa de Penhora via BACENJUD. Em 10/12/2018 o Município Exequente 

peticionou nos autos, para requerer consulta ao Sistema RENAJUD, a fim 

de identificar a existência de veículos automotores eventualmente 

existentes em nome da Parte Executada, pugnando, ainda, pela restrição 

de circulação e transferência se porventura localizado algum bem (ID 

16982921). A competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara 

Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que 

instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 

09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos 

antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que toda execução se 

realiza no interesse da Parte Exequente e que a Parte Executada 

responde com todos os seus bens para cumprimento de suas obrigações, 

na dicção dos Arts. 789 e 797 do CPC/2015, ex vi: Art. 789. O devedor 

responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei. Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem 

lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do 

exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os 

bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre 

o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. 

Assim, diante do insucesso da penhora via BACENJUD (ID’s 16593642, 

16593648 e 16593649), DEFIRO o pedido de consulta ao Sistema 

RENAJUD, protocolado em 10/12/2018, pelo Município Exequente (ID 

16982921) e PROCEDO À BUSCA PARA RESTRIÇÃO no Sistema 

RENAJUD nesta data, mas CONSTATO a INEXISTÊNCIA de veículos 

vinculados ao CPF da Parte Executada, conforme pesquisa ao Sistema 

R E N A J U D  n o  l i n k 

https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.
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jsf, razão pela qual DEIXO DE EFETUAR A RESTRIÇÃO referida. Dessa 

forma, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO ao Sr. 

Gestor: I. DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente dos autos à Procuradoria 

Fiscal Municipal Exequente, para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta Execução Fiscal, requerendo o que de direito, para 

satisfação do crédito tributário executado, competindo-lhe, ainda, informar 

a este Juízo sobre eventual negociação do crédito executado no MUTIRÃO 

FISCAL de 2019, no PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação do 

Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e ARQUIVAMENTO dos autos até o 

advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, conforme § 4º do Art. 40 da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese do E. Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. 

II. Havendo requerimento do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem os autos À CONCLUSÃO 

para decisão (ATO ORDINATÓRIO). III. Decorrido o prazo acima (trinta 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre a ausência de manifestação (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE na data de 03/08/2021 (cinco anos a 

contar da citação em 03/08/2016 – ID 6869457) (ATO ORDINATÓRIO), 

ANOTANDO no Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO), quando 

deverá ser CERTIFICADO pelo Sr. Gestor Judiciário a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

estes autos eletrônicos deverão ser remetidos À CONCLUSÃO para 

sentença de extinção (ATO ORDINATÓRIO), independentemente de prévia 

intimação do Município Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 

6.830/1980 (LEF) e exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a 

INÉRCIA do Município Exequente, a quem cumpria informar ao Juízo a 

existência de bens passíveis de penhora, na forma do Art. 798, inc. II, 

alínea "c" do CPC. IV. O ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção 

desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e 

juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. O 

DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes do termo da 

prescrição intercorrente acima, dependerá da supressão da falta atribuída 

ao Município Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza 

à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. 

Gestor Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão, 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). INTIME (PJe) o Município Exequente desta decisão, através 

do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a Petição de ID 21523129, nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada pessoalmente, por Carta Registrada, em homenagem aos 

princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito lja - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 

174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 9º Não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os 

bens suscetíveis de penhora, sempre que possível - CÓDIGO PENAL Art. 

330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 

de quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 
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possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). - 

PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre 

o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de 

Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), 

RESOLVE, “ad referendum” do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Dispor sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020, nos termos deste Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia 

Catarina Oliveira de Amorim Reis, conforme a respectiva titularidade e 

durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena 

sobre todos os processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe, bem 

como para análise dos pedidos urgentes deduzidos nos executivos fiscais 

municipais que tramitam na forma física; e o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do citado Provimento. 

Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme respectiva 

titularidade e durante o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, terá 

jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos fiscais estaduais. Art. 

4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 

2020. Art. 5º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). - PROVIMENTO N. 

3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020: Dispõe sobre a declaração de 

regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em 

observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de Declaração de 

Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8. 11.0000), 

RESOLVE, "ad referendum" do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º 

Declarar regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca 

de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, com início em 27.01.2020 e 

término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, para 

atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os processos e 

coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode relatório ao final 

dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, para atuar na aludida 

tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar os processos, 

conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução Fiscal, com 

apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º Atribuir às 

magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do regime de 

exceção, a competência para análise dos processos distribuídos a partir 

de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para auxiliarem nos trabalhos 

das equipes de ação rápida, inclusive daqueles que integram a Central de 

Processamento Eletrônico - CPE, registrando que a indicação dessas 

pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral da Justiça, bem como a 

lavratura das respectivas portarias, dadas as particularidades das ações 

a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da necessidade de mão de obra. 

Art. 6º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, com 

efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 2020. Desembargador 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente do Conselho da 

Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO BERTRAND SILVA THE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013115-67.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 07:37:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DECIO BERTRAND SILVA THE CPF Nº 

007.080.380-34 - CONTRIBUINTE 101929. CDA's Nºs 2016 / 1357630; 

2017 / 1458610; 2018 / 1706318 e 2019 / 1817999. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.42.021.0185.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.489,46-. DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 
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executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012975-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:37:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NOISE JOSE MAGALHAES MARTINS CPF Nº 

105.972.121-04 - CONTRIBUINTE 392601 . CDA's Nºs 2016 / 1258295; 

2017 / 1537702; 2018 / 1702144 e 2019 / 1901931. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.35.021.0186.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.317,20- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 
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seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 
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citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011405-12.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2020 17:38:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: STOCKAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ 

Nº 15.287.629/0001-31 - CONTRIBUINTE 734891382. CDA's Nºs 2016 / 

1395912; 2017 / 1435691; 2018 / 1731942 e 2019 / 1770009. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 121928 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 8.702,69- 

DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de STOCKAR COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA– CNPJ Nº 15.287.629/0001-31, pretendendo o 

recebimento dos créditos tributários representados pelas CDA’s Nº 2016 / 

1395912; 2017 / 1435691; 2018 / 1731942 e 2019 / 1770009, referentes 

ao não pagamento da Taxa de Licença Para Funcionamento, Horário 

Especial e Publicidade que recaiu sobre a Inscrição Municipal Nº 121928, e 

o valor atribuído à causa foi R$8.702,69-(ID30218300). Observo que 

quando esta Execução Fiscal foi distribuída (12/03/2020– ID30218298), o 

crédito tributário representado pela CDA Nº 2016 / 1395912, vencida em 

30/01/2015 já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de 

cinco anos do vencimento da taxa, no caso, referente à Licença para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade. Segundo o Código 

Tributário Nacional, para a cobrança do crédito tributário, o Fisco possui o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, conforme disposição contida no Art.174 do CTN, 

verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 

em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” (negritei e 

grifei). Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que o 

prazo prescricional, no caso das taxas, corre a partir do vencimento da 

obrigação. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN e jurisprudência do E. 

Superior Tribunal de Justiça, ex vi: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LICENÇA PARA 

FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. EXERCÍCIOS DE 

2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. 1. A 

prescrição era interrompida com a citação válida do Executado, na forma 

do disposto no art. 174, I, do Código Tributário Nacional. Somente após a 

edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, que deu 

nova redação ao referido dispositivo legal, passou a prescrição a ser 

interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução 

fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a sistemática do recurso 

repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 2. O prazo prescricional 

se inaugura com a constituição definitiva do crédito tributário, o que 

ocorre, em relação às taxas, a partir do vencimento da obrigação, e, 

quanto ao IPTU, com a notificação do lançamento pela remessa do carnê 

ao endereço do contribuinte no mês de janeiro do próprio exercício, na 

forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação não efetuada. 6. 

Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza pública. Recurso 

Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ - APL: 

01729637020048190001, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA 

MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o Município Exequente, 

quando distribuiu a petição inicial em 12/03/2020, já não possuía mais o 

direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 2016 / 1395912, 

vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade dos créditos tributários representados pelos 

títulos executivos referidos, por força da incidência do caput do Art. 174 

do CTN, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da Parte 

Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 

do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2016 / 1395912, vencida em em 30/01/2015,, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 
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pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012978-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DE BRITO ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1012978-85.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/03/2020 12:37:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL DE BRITO ARAUJO CPF Nº 

208.569.111-00 - CONTRIBUINTE 377772. CDA's Nºs 2016 / 1298579; 

2017 / 1568335; 2018 / 1712458 e 2019 / 1845345. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.34.014.0068.002 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.476,89- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 
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no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013120-89.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 07:47:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: JANAINA MINIKOVSKI CPF Nº 621.658.101-59 - 

CONTRIBUINTE 34755702 . CDA's Nºs 22016 / 1301644; 2017 / 1482029; 

2018 / 1661366 e 2019 / 1851854. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.9.11.061.0102.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.552,31- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 
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ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 
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pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013122-59.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI APARECIDA CIRILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013122-59.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 07:50:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: SUELI APARECIDA CIRILO CPF Nº 078.563.488-60 - 

CONTRIBUINTE 309352 .. CDA's Nºs 2016 / 1313157; 2017 / 1478571; 

2018 / 1687718 e 2019 / 1831354. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.34.048.0090.001 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.756,31- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 
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no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011398-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/03/2020 17:36:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OBDI COMERCIO DE MOVEIS E COMPONENTES 

LTDA - ME CNPJ Nº 37.526.191/0001-30 - CONTRIBUINTE 359249. CDA's 

Nºs 2016 / 1394722; 2017 / 1435080; 2018 / 1746782 e 2019 / 1770364. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 84238 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 

7.246,34- DECISÃO 12185 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida eletronicamente por meio do 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de OBDI COMERCIO DE 

MOVEIS E COMPONENTES LTDA - ME – CNPJ Nº 37.526.191/0001-30, 

pretendendo o recebimento dos créditos tributários representados pelas 

CDA’s Nº 22016 / 1394722; 2017 / 1435080; 2018 / 1746782 e 2019 / 

1770364, referentes ao não pagamento da Taxa de Licença Para 

Funcionamento, Horário Especial e Publicidade que recaiu sobre a 

Inscrição Municipal Nº 84238, e o valor atribuído à causa foi 

R$7.246,34(ID30219311). Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (12/03/2020– ID30219314), o crédito tributário representado 

pela CDA Nº 2016 / 1394722, vencida em 30/01/2015 já se encontrava 

prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do vencimento da 

taxa, no caso, referente à Licença para Funcionamento, Horário Especial e 

Publicidade. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.” (negritei e grifei). Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N., e que o prazo prescricional, no caso das 

taxas, corre a partir do vencimento da obrigação. Com efeito, o marco 

inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. 

EXERCÍCIOS DE 2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE A 

PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição era interrompida com a citação válida do 

Executado, na forma do disposto no art. 174, I, do Código Tributário 

Nacional. Somente após a edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de 

fevereiro de 2005, que deu nova redação ao referido dispositivo legal, 

passou a prescrição a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar 

a citação na execução fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a 

sistemática do recurso repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 

2. O prazo prescricional se inaugura com a constituição definitiva do 

crédito tributário, o que ocorre, em relação às taxas, a partir do 

vencimento da obrigação, e, quanto ao IPTU, com a notificação do 

lançamento pela remessa do carnê ao endereço do contribuinte no mês de 

janeiro do próprio exercício, na forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação 

não efetuada. 6. Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza 

pública. Recurso Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do 

recurso.” (TJ-RJ - APL: 01729637020048190001, Relator: Des(a). 

JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o 

Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 12/03/2020, já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

2016 / 1394722, vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos tributários 

representados pelos títulos executivos referidos, por força da incidência 

do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição direta. No 

presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da 

Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 

174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 
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409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2016 / 1394722, vencida em em 30/01/2015,, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 
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de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 
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possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013128-66.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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JOSE DE CAMPOS MORAES (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013128-66.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 08:12:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE DE CAMPOS MORAES CPF Nº 

052.434.161-34 - CONTRIBUINTE 33525. CDA's Nºs 2016 / 1315178; 2017 

/ 1488518; 2018 / 1640418 e 2019 / 1912007. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.046.0546.002 . VALOR DA CAUSA: R$ 2.339,29- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 
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a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 
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relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 
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submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1011857-22.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2020 17:33:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: J.S. COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 

04.030.915/0001-09 - CONTRIBUINTE 268576 . CDA's Nºs 2016 / 1382098; 

2017 / 1435740; 2018 / 1748676 e 2019 / 1762744. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 71309 - TLFHEP. VALOR DA CAUSA: R$ 8.463,50- DECISÃO 12185 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

promovida eletronicamente por meio do PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

desfavor de J.S. COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME – CNPJ Nº 

04.030.915/0001-09, pretendendo o recebimento dos créditos tributários 

representados pelas CDA’s Nº 2016 / 1382098; 2017 / 1435740; 2018 / 

1748676 e 2019 / 1762744, referentes ao não pagamento da Taxa de 

Licença Para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade que recaiu 

sobre a Inscrição Municipal Nº 71309, e o valor atribuído à causa foi 

R$8.463,50-(ID30281161). Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída (13/03/2020– ID30281159), o crédito tributário representado 

pela CDA Nº 2016 / 1382098, vencida em 30/01/2015 já se encontrava 

prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do vencimento da 

taxa, no caso, referente à Licença para Funcionamento, Horário Especial e 

Publicidade. Segundo o Código Tributário Nacional, para a cobrança do 

crédito tributário, o Fisco possui o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

contados da data da sua constituição definitiva, conforme disposição 

contida no Art.174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva.” (negritei e grifei). Sabe-se que a constituição 

definitiva do crédito tributário é feita através do seu lançamento, nos 

termos do Art. 142 do C.T.N., e que o prazo prescricional, no caso das 

taxas, corre a partir do vencimento da obrigação. Com efeito, o marco 

inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 160 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE 

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE. 

EXERCÍCIOS DE 2000 e 2001. SENTENÇA QUE RECONHECE A 

PRESCRIÇÃO. 1. A prescrição era interrompida com a citação válida do 

Executado, na forma do disposto no art. 174, I, do Código Tributário 

Nacional. Somente após a edição da Lei Complementar nº 118, de 09 de 

fevereiro de 2005, que deu nova redação ao referido dispositivo legal, 

passou a prescrição a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar 

a citação na execução fiscal. Posição sedimentada pelo STJ sob a 

sistemática do recurso repetitivo prevista no art. 543-C, do CPC de 1973. 

2. O prazo prescricional se inaugura com a constituição definitiva do 

crédito tributário, o que ocorre, em relação às taxas, a partir do 

vencimento da obrigação, e, quanto ao IPTU, com a notificação do 

lançamento pela remessa do carnê ao endereço do contribuinte no mês de 

janeiro do próprio exercício, na forma da Súmula nº 397, do STJ. 3. Citação 

não efetuada. 6. Inconstitucionalidade taxa de coleta de lixo e limpeza 

pública. Recurso Extraordinário de nº 249.070. 7. Desprovimento do 

recurso.” (TJ-RJ - APL: 01729637020048190001, Relator: Des(a). 

JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (negritei e grifei). Assim é que o 

Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 13/03/2020, já 

não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 

2016 / 1382098, vencida em em 30/01/2015, impondo-se a este Juízo o 

reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos tributários 

representados pelos títulos executivos referidos, por força da incidência 

do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada prescrição direta. No 

presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da 

prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da 

Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 

174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409. Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código 

Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, 

DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA Nº 

2016 / 1382098, vencida em 30/01/2015,, anexada à exordial e, 

consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA 

ACIMA da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do CTN, sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser 

excluída(s), por causa da decadência do crédito executado, bem como, 

DETERMINO a(s) sua(s) EXCLUSÃO(ÕES) DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA PJe, incluída(s) nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível(eis). Considerando que o prazo prescricional se 

interrompe na data do despacho ordenatório da citação, conforme 

previsão contida no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – 

Código Tributário Nacional, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DESTA 

EXECUÇÃO FISCAL, devendo o Sr. Gestor Judicial: I. CITE por carta AR, 

para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no 

PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 
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Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta 

execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
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intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
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presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013123-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZIRA ANTONIA DE BELEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013123-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 07:59:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NAZIRA ANTONIA DE BELEM CPF Nº 

451.930.611-68 - CONTRIBUINTE 97793.. CDA's Nºs 2016 / 1323021; 2017 

/ 1483681; 2018 / 1598068 e 2019 / 1839717. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.12.008.0150.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.237,20- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 
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Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 
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PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013125-14.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 08:04:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE LEITE DA SILVA CPF Nº 241.070.341-00 - 

CONTRIBUINTE 348012. CDA's Nºs 2016 / 1366748; 2017 / 1516791; 2018 

/ 1613089 e 2019 / 1831671. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.020.0383.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.444,33 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 
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Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
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intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
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presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013117-37.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 07:41:08 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ELISANGELA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CPF Nº 

906.583.371-49 - CONTRIBUINTE 734859125 . CDA's Nºs 2016 / 1371114; 

2017 / 1474058; 2018 / 1682409 e 2019 / 1815626. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.45.068.0034.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.467,92- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 
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Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 
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PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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2017 / 1576193 2018 / 1720164 e 2019 / 1854131. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 04.1.11.001.0329.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.475,88- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 
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Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 
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intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 
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presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013142-50.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/03/2020 09:42:58 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADELMAR SOPRAM DE OLIVEIRA CPF Nº 

962.691.627-34 - CONTRIBUINTE 203603. CDA's Nºs 2016 / 1261201; 

2017 / 1542483; 2018 / 1701299 e 2019 / 1830866. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 05.8.42.009.0933.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.911,51- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE a Parte Executada por 

carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 
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Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 
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PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016250-32.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO:01/02/2005 12:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AZUIR JOSE GONÇALVES CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 33588 CDA’s Nºs 1999/32197; 2000/90105; 2001/17041; 

2002/80766;  2003/160240.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.001.0317.001- IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 2.300,03- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 01/02/2005 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de AZUIR JOSE GONCALVES – CPF 

NÃO INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA’s Nºs 1999/32197; 2000/90105; 2001/17041; 2002/80766; 

2003/160240, referentes ao não pagamento IPTU’s do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.5.32.001.0317.001, e o valor atribuído à causa foi 

R$2.300,03- (ID 28306982, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima relacionadas (ID’s 28306982, p. 3; 28309945). Em 30/05/2006 

o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para 

que a Secretaria certificasse quanto a existência de processos por 

dependência a este (ID 28309947). Na data de 30/05/2007 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DECLAROU PRESCRITO o crédito 

tributário que desde sua constituição ainda não houve citação, com base 

no Art. 174 do CTN, COM julgamento de mérito, na forma do Art. 269, IV, 

do CPC, e determinou prosseguimento quanto aos créditos não prescritos 

com a Citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do C.T.N. (ID 28309949). Em 28/06/2007 o Município Exequente 

interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que a contagem do prazo 

prescricional restou-se equivocada, com fulcro no Art. 174 do CTN e 

Súmula 106 do STJ, e requereu prosseguimento do presente feito (ID’s 

28309951; 28309952; 28309953). Na data de 05/06/2009 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DEIXOU DE RECEBER o Recurso de 

Apelação em razão de não ser a via recursal adequada, e, determinou 

cumprimento da sentença de ID 28309949 que determina a citação quanto 

ao crédito remanescente, (ID 28309956). Em 25/11/2011 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para ARQUIVAR 

os autos provisoriamente, excluindo-se o Relatório Estatístico, mas sem 

baixa no Cartório Distribuidor, com fundamento no Art. 2º, alínea “a” do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (ID 28309957). Foi acostado aos autos, ID 

28309958, Extrato do Contribuinte nº 105094 – datado em 24/07/2019, 

SEM informações de sua juntada nos autos físicos. Em 23/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: "Certifico que o Processo nº 

0016250-32.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ" sic (ID 28306983). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 
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alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 30/05/2007, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 01/12/2005, e, até a 

presente data, decorreram mais de CATORZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior a DOZE ANOS entre a data do último 

protocolo do Município Exequente (28/06/2007), e, até a presente data 

(19/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidr que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 
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-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016250-32.2005.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor AZUIR JOSE 

GONCALVES – CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do créditos inscritos nas CDA’s Nºs 

2001/17041, 2002/80766 e 2003/160240, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou 

EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 2.300,03-) está abaixo de 

quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. 

Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 
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digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0044617-85.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO S. ANGELIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0044617-85.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/10/2013 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

15/01/2020 DATA REDISTRIBUIÇÃO V. EXEC. FISCAL: 03/02/2015 PARTE 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARTE EXECUTADA: MARCELO S. 

ANGELIN - ME CNPJ Nº 02.737.778/0001-03 - CONTRIBUINTE 181779 

CDA's Nºs 256751/2008 – venc. 20/08/2008; 365691/2009 – venc. 

31/01/2008 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 65222 TLFHP VALOR DA CAUSA: 

R$ 23.731,96 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente na data acima em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte 

Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento do(s) crédito(s) 

inscrito(s) na(s) CDA(’s) acima numeradas, referente(s) ao não 

pagamento de IPTU que recaiu sobre o imóvel de Inscrição Municipal acima 

especificado. A petição inicial veio instruída com a(s) CDA(’s) que 

relacionou. Em seguida, foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional nos termos do Art. 174 do CTN, 

tendo este Juízo determinado o cumprimento do referido despacho de 

Citação, pelo que foi expedida Carta de Citação, a qual retornou ao Juízo 

SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios. A Secretaria 

deste Juízo certificou que o feito, originariamente em suporte físico, fora 

DIGITALIZADO, nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e DISTRIBUÍDO 

automaticamente no Sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

à esta VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. A competência 

deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, 

estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE 

EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, onde se pretende o recebimento do crédito 

tributário inscrito na(s) CDA(’s) executadas em epígrafe, observo que 

entre a data do(s) seu(s) vencimento(s) e a data da DISTRIBUIÇÃO 

ORIGINAL desta execução já haviam decorrido mais de CINCO ANOS sem 

a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

(negritei) Sabe-se que a CONSTITUIÇÃO definitiva do crédito tributário é 

feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e 

que a NOTIFICAÇÃO de tal lançamento se dá através do envio do carnê do 

IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se 

que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 

156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à PRETENSÃO 

EXECUTIVA em relação à(s) CDA(’s) executada(s), incorrendo em 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio da ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito tributário executado, por 

força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que 

este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se 

aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário 

já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e 

que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Por outro lado, apesar de não ter sido 

oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante 

disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980 - LEF, tratando-se de 

EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR, como no presente caso, 

segundo § 5º do Art. 40 da LEF a manifestação prévia da Fazenda Pública 

será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) § 5o A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade do § 4º do dispositivo 

acima, para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem 

oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para 

eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da 

Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
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Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, 

inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITA a pretensão executiva em relação ao crédito tributário inscrito 

na(s) CDA(’s) em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ da(s) CDA(’s) executada(s), da relação de Créditos da Fazenda 

Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela 

Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser excluída(s), por causa da 

ocorrência da prescrição direta da pretensão executiva antes da 

propositura desta Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte 

Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios anexado 

aos autos. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou 

seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

lk - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 
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0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0005064-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MIRANDA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0005064-70.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/01/2009 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

25/01/2020 DATA REDISTRIBUIÇÃO V. EXEC. FISCAL: 09/01/2015 PARTE 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARTE EXECUTADA: ANA MIRANDA 

DE FIGUEIREDO CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 64084 CDA Nº 

9514/2005 – venc. 20/01/2004 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.13.008.1605.593- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 22.449,44 SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente na data acima em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada em epígrafe, tendo 

como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA acima numerada, 

referente ao não pagamento de IPTU que recaiu sobre o imóvel de 

Inscrição Municipal acima especificado. A petição inicial veio instruída com 

a CDA que relacionou. Em seguida, foi determinada a citação da Parte 

Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, a qual retornou ao 

Juízo SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios. A 

seguir, o Município Exequente requereu a expedição de MANDADO DE 

CITAÇÃO, com cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça. A Secretaria deste 

Juízo certificou que o feito, originariamente em suporte físico, fora 

DIGITALIZADO, nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e DISTRIBUÍDO 

automaticamente no Sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

à esta VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. A competência 

deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, 

estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE 

EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, onde se pretende o recebimento do crédito 

tributário inscrito na CDA executada em epígrafe, observo que entre a 

data do seu vencimento e a data da DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL desta 

execução já haviam decorrido mais de CINCO ANOS sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 

da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo 

protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o 

devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que 

importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se 

que a CONSTITUIÇÃO definitiva do crédito tributário é feita através do seu 

LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a NOTIFICAÇÃO 

de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, 

conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo 

envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se que a prescrição e 

a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como 

CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a 

SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a 

prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 

ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o Município Exequente já não 

possuía mais o direito à PRETENSÃO EXECUTIVA em relação à CDA 

executada, incorrendo em PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, 

impondo a este Juízo o reconhecimento ex officio da ausência de uma das 

condições desta ação de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito 

tributário executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima 

transcrito. Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Por 

outro lado, apesar de não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 

6.830/1980 - LEF, tratando-se de EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO 

VALOR, como no presente caso, segundo § 5º do Art. 40 da LEF a 

manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 

- O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão 

que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, 

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a 

prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 

11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista 

no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo 

valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode 

olvidar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a 

literalidade do § 4º do dispositivo acima, para manter a decisão que 

decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública, 

posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso 

de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se: 

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A 

Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 

283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente 

diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a 

ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, 

§ 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição 

intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no 

recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra 

o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de 

nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 

1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 

17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 

02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento 

nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado 

com os Arts. 487, inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX 
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OFFICIO PRESCRITA a pretensão executiva em relação ao crédito tributário 

inscrito na CDA em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ da CDA executada, da relação de Créditos da Fazenda Pública 

Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda 

Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT 

– Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda 

do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE 

deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta da 

pretensão executiva antes da propositura desta Execução Fiscal. ISENTO 

de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 

da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar 

a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi possível 

localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, conforme AR 

dos Correios anexado aos autos. DEIXO de determinar a REMESSA dos 

autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lk - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 
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Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0014369-88.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULITO VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0014369-88.2003.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/08/2003 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

25/01/2020 DATA REDISTRIBUIÇÃO V. EXEC. FISCAL NÃO INFORMADO 

PARTE EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARTE EXECUTADA: JULITO 

VIANA CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 18721 CDA Nº 81833/1999 

– venc. 30/01/1998 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.33.035.0195.001- IPTU 

VALOR DA CAUSA: R$ 147,35 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente na 

data acima em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da 

Parte Executada em epígrafe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(’s) acima numeradas, referente(s) ao não 

pagamento de IPTU que recaiu sobre o imóvel de Inscrição Municipal acima 

especificado. A petição inicial veio instruída com a(s) CDA(’s) que 

relacionou. Em seguida, foi determinada a citação da Parte Executada, 

tendo sido expedida Carta de Citação, a qual retornou ao Juízo SEM 

assinatura de recebimento, conforme AR dos Correios. A seguir, o 

Município Exequente requereu a citação da Parte Executada por 

MANDADO DE CITAÇÃO, tendo o Município Exequente sido devidamente 

intimado para depositar diligências para o cumprimento do Mandado, 

conforme certidão. Em seguida o Município Exequente requereu a 

expedição de EDITAL DE CITAÇÃO, o que foi expedido e publicado pela 

Secretaria, que certificou o decurso do prazo sem manifestação da Parte 

Executada. O Município Exequente requereu expedição de Ofício ao 

Detran-MT para a localização de veículos, passiveis de penhora em nome 

da Parte Executada, o que foi indeferido pelo Juízo da Segunda Vara Esp. 

da Fazenda Pública, sob o fundamento de que tais diligências junto ao 

Dentran/MT são de responsabilidade da Parte Exequente. O Juízo da 

Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão na qual 

determinou o arquivamento do presente executivo fiscal face ao seu 

pequeno valor, conforme estabelece Art. 1º do Provimento nº 13/2013 da 

C. Corregedoria Geral de Justiça. Em sede de Regime de Exceção, o MMº 

Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Batista Vilella pelo Provimento 

12/2018 – CM chamou o feito à ordem para revogar a decisão anterior, a 

qual determinou o arquivamento do processo, bem como determinou o 

cumprimento da decisão de fls. 25 (ID 28296078). A Secretaria deste Juízo 

certificou que o feito, originariamente em suporte físico, fora 

DIGITALIZADO, nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e DISTRIBUÍDO 

automaticamente no Sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

à esta VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. A competência 

deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, 

estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE 

EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, onde se pretende o recebimento do crédito 

tributário inscrito na(s) CDA(’s) executadas em epígrafe, observo que 

entre a data do(s) seu(s) vencimento(s) e a data da DISTRIBUIÇÃO 

ORIGINAL desta execução já haviam decorrido mais de CINCO ANOS sem 

a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

(negritei) Sabe-se que a CONSTITUIÇÃO definitiva do crédito tributário é 

feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e 

que a NOTIFICAÇÃO de tal lançamento se dá através do envio do carnê do 

IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se 

que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 

156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à PRETENSÃO 

EXECUTIVA em relação à(s) CDA(’s) executada(s), incorrendo em 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio da ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito tributário executado, por 

força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que 

este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se 

aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário 

já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e 

que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Por outro lado, apesar de não ter sido 

oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante 

disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980 - LEF, tratando-se de 

EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR, como no presente caso, 

segundo § 5º do Art. 40 da LEF a manifestação prévia da Fazenda Pública 

será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) § 5o A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade do § 4º do dispositivo 

acima, para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem 

oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para 

eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da 

Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 
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(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, 

inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITA a pretensão executiva em relação ao crédito tributário inscrito 

na(s) CDA(’s) em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ da(s) CDA(’s) executada(s), da relação de Créditos da Fazenda 

Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela 

Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser excluída(s), por causa da 

ocorrência da prescrição direta da pretensão executiva antes da 

propositura desta Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte 

Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios anexado 

aos autos. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou 

seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

lk - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
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atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentação de 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0051982-93.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL RODRIGUES DE RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0051982-93.2013.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/11/2013 00:00:00 DATA DA DIGITALIZAÇÃO: 

15/01/2020 DATA REDISTRIBUIÇÃO V. EXEC. FISCAL: 28/01/2015 PARTE 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARTE EXECUTADA: ISABEL 

RODRIGUES DE RESENDE CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 22374 

CDA Nº 270836/2009 – venc. 14/03/2008 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.043.0120.004 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 3.272,80- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente na data acima em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada em 

epígrafe, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na CDA 

acima numerada, referente ao não pagamento de IPTU que recaiu sobre o 

imóvel de Inscrição Municipal acima especificado. A petição inicial veio 

instruída com a CDA que relacionou. Em seguida, foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do Art. 174 do CTN, não havendo informações quanto ao cumprimento da 

determinação. A seguir, o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública 

proferiu despacho determinando ao Município Exequente, que este 

emendasse a inicial para fazer constar a qualificação correta da Parte 

Executada. Ao passo que, o Município Exequente atendendo ao despacho 

requereu a juntada da emenda à inicial tendo fornecido a qualificação da 

Parte Executada, bem como requereu a expedição de Carta de Citação. 

Após, o Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal Gab. II proferiu decisão na 

qual determinou o arquivamento provisório do presente executivo fiscal ao 

seu pequeno valor Art. 1º do Provimento nº 13/2013 da C. Corregedoria 

Geral de Justiça. A seguir, em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2019, em 

26/06/2019 o MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Jose de Arimatea 

Neves Costa (Portaria 42/2019 – CGJ) proferiu despacho no qual 

determinou a intimação do Município Exequente para impulsionar o 

processo executivo. Em seguida o Município Exequente manifestou-se nos 

autos requerendo a Citação da Parte Executada por Carta com Aviso de 

Recebimento, em 05/07/2019. A Secretaria deste Juízo certificou que o 

feito, originariamente em suporte físico, fora DIGITALIZADO, nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e DISTRIBUÍDO automaticamente no Sistema PJE, 

nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, à esta VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. A competência deste Juízo Titular do 

Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo Provimento 

nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada 

pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual estes 

autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta data. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Apesar de existir 

despacho determinando o processamento deste executivo fiscal, onde se 

pretende o recebimento do crédito tributário inscrito na CDA executada em 

epígrafe, observo que entre a data do seu vencimento e a data da 

DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL desta execução já haviam decorrido mais de 

CINCO ANOS sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – 

C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” (negritei) Sabe-se que a CONSTITUIÇÃO definitiva do 

crédito tributário é feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 

142 do C.T.N., e que a NOTIFICAÇÃO de tal lançamento se dá através do 

envio do carnê do IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do 

IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ 

Além disso, sabe-se que a prescrição e a decadência estão previstas no 

C.T.N., em seu Art. 156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: 

“SÚMULA STJ 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

Dessa forma, o Município Exequente já não possuía mais o direito à 

PRETENSÃO EXECUTIVA em relação à CDA executada, incorrendo em 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio da ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito tributário executado, por 

força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que 

este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se 

aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário 

já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e 

que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Por outro lado, apesar de não ter sido 

oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante 

disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980 - LEF, tratando-se de 

EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR, como no presente caso, 

segundo § 5º do Art. 40 da LEF a manifestação prévia da Fazenda Pública 

será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) § 5o A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade do § 4º do dispositivo 

acima, para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem 

oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para 

eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da 

Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 
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decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, 

inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITA a pretensão executiva em relação ao crédito tributário inscrito 

na CDA em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da 

INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ da CDA 

executada, da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos 

termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela Fazenda Pública Municipal, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da ocorrência da prescrição direta da pretensão 

executiva antes da propositura desta Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a 

intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la 

no endereço fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos 

Correios anexado aos autos. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje 

R$1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito lk - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 
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Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0002675-15.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FORTES-ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0002675-15.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/01/2009 14:01:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOÃO BATISTA FORTES ME CNPJ Nº 

37.444.635/0001-98 - CONTRIBUINTE 162160 CDA Nº 2004/231899. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 45432- ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 692,98- 

SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 13/01/2009 em suporte 

físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA 

FORTES – CNPJ Nº 37.444.635/0001-98, tendo como objeto o recebimento 

do crédito inscrito na CDA Nº 2004/231899, referente ao não pagamento 

ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 45432, e o valor atribuído 

à causa foi R$ 692,98- (ID 28306962, p. 1). A petição inicial veio instruída 

com a CDA acima mencionada (ID 28306962, p. 2). Em 18/02/2009 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28308307), tendo sido expedida a 

referida Carta de Citação em 05/05/2010 (ID 28308308, p. 1). Consta nos 

autos, ID 28308308 – p. 2, a Carta de Citação a qual retornou aos autos 

SEM a referida assinatura de recebimento, visto que o endereço informado 

é insuficiente, conforme AR dos Correios nº JJ016581073BR. Na data de 

10/05/2012 o Juízo da Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública determinou 

penhora on-line do crédito da presente Execução Fiscal, nos termos do 

Art. 11, § 20, da Lei 6.830/80 (ID’s 28308309; 28308310), tendo juntado 

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, número do protocolo 

20120001218830, a bloquear o valor de R$ 692,98-, bloqueado o total de 

R$ 00,00- (ID 28308311). Em 15/05/2012 o Juízo da Quarta Vara Esp. da 

Fazenda Pública determinou arquivamento provisório dos autos, sem baixa 

na distribuição, conforme disposto do Art. 40, §2º da Lei de Execuções 

Fiscais (ID 28308312). Em sede de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 

06/12/2018 o MMº Juiz Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento 12/2018-CM) determinou cumprimento do despacho de ID 

28308312, (ID 28308313). Foi acostado aos autos, ID 28308314, Extrato 

do Contribuinte nº 45432 – datado em 24/07/2019, SEM informações sobre 

a sua juntada nos autos físicos. Em 23/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  “Cert i f ico que o Processo n º 

0002675-15.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.” sic (ID 28306963). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 18/02/2009, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 13/01/2009, e, até a 

presente data, decorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos ONZE ANOS entre a data do 

distribuição processual (13/01/2009), e, até a presente data (19/03/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 
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NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002675-15.2009.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de JOÃO BATISTA FORTES ME – 

CNPJ Nº 37.444.635/0001-98, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2004/231899, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar 

a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi possível 

localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, conforme AR 

dos Correios nº JJ016581073BR (ID 28308308 – p. 2). DEIXO de 

determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do 

referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 692,98-) está abaixo 

de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 
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pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040185-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040185-28.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/12/2010 18:14:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS GOMES DA SILVA CPF Nº 870.092.938-72 

- CONTRIBUINTE 374120 CDA Nº 2006/67475. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.072.0417.056 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 678,70- SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 09/12/2010 em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de CARLOS GOMES DA SILVA – CPF 

Nº 870.092.938-72, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito na 

CDA Nº 2006/67475, referente ao não pagamento IPTU do imóvel de 

Inscrição Municipal nº 01.8.14.072.0417.056, e o valor atribuído à causa 

foi R$678,70- (ID 28351677, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (ID 28351677, p. 3). Na data de 24/01/2011 o Juízo 

da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho 

determinando a EMENDA À INICIAL, a fim de que informasse o endereço 
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da Parte Executada, nos termos no Art. 283 e 284 do CPC (ID 28356197). 

Em 14/03/2011 o Município Exequente requereu a EMENDA À INICIAL para 

que acresça ao pedido inicial o valor referente 285102/2008, bem como a 

Citação por Carta, informando o endereço da Parte Executada (ID 

28356198), tendo juntado Comprovante de Situação Cadastral no CPF, 

Busca CEP e a referida CDA (ID 28356199). Na data de 14/03/2012 o Juízo 

da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública DEFERIU o pedido de Emenda à 

Inicial e determinou a Citação da Parte Executada via Correios, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28356200, p.1). Em 24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o 

seguinte: "Certifico que o Processo nº 0040185-28.2010.8.11.0041 – 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ" sic (ID 28351678). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso 

concreto está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se 

consubstancia na ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. No presente caso, levando-se em conta a redação dada ao 

CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o 

despacho ordenatório da citação em 14/03/2012, o qual retroage à data da 

distribuição da ação ocorrida em 09/12/2010, e, até a presente data, 

decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior a NOVE ANOS entre a data da distribuição processual 

(09/12/2010), e, até a presente data (19/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 
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da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040185-28.2010.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor CARLOS GOMES DA SILVA – 

CPF Nº 870.092.938-72, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do créditos inscritos nas CDA Nº 

2006/67475, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. INTIME desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC, conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 678,70-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 
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1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0003923-16.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

XUVISCO VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0003923-16.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/01/2009 15:29:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: XUVISCO VEÍCULOS LTDA CNPJ Nº 

02.101.063/0001-60 - CONTRIBUINTE 180279 CDA Nº 2004/242677. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 63734- ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 

1.866,95- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 19/01/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de XUVISCO 

VEICULOS LTDA – CNPJ Nº 02.101.063/0001-60, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2004/242677, referente ao não 

pagamento ISSQN que recaiu sobre a Inscrição Municipal nº 63734, e o 

valor atribuído à causa foi R$1.866,95- (ID 28351663, p. 1-2). A petição 

inicial veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28351663, p. 3). Em 

18/02/2009 foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28353482), 

tendo sido expedido o Mandado de Citação 05/09/2011 (ID 28353483), o 

qual o Sr. Oficial de Justiça certificou que não foi possível dar 

cumprimento por inexistir o depósito da diligência por parte do Município 

Exequente (ID 28353484). Em 13/03/2012 o Juízo da Terceira Vara Esp. da 

Fazenda Pública proferiu despacho para INTIMAR o Município Exequente a 

se manifestar nos autos (ID 28353485, p. 1), tendo o referido Juízo 

determinado o seu cumprimento em 24/07/2013 (ID 28353485, p. 2). Em 

26/06/2014 o Município Exequente informou que providenciará os meios 

necessários para o cumprimento do Mandado Citatório (ID 28353486). Em 

24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: "Certifico que o 

Processo nº 0003923-16.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ" sic (ID 28351664). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 18/02/2009, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 19/01/2009, e, até a 

presente data, decorreram mais de ONZE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior a ONZE ANOS entre a data da 

distribuição processual (19/01/2009), e, até a presente data (19/03/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 
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penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003923-16.2009.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor XUVISCO VEICULOS LTDA – 

CNPJ Nº 02.101.063/0001-60, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do créditos inscritos nas CDA Nº 

2004/242677, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte 

Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 1.866,95-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum 
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José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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28/01/2020 DATA REDISTRIBUIÇÃO V. EXEC. FISCAL: 04/02/2015 PARTE 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARTE EXECUTADA: DRAGA 

BERNADINELI CPF NÃO INFORMADO - CONTRIBUINTE 1067 CDA Nº 

30511/1999 – venc. 30/01/1998 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.42.025.1112.002- IPTU VALOR DA CAUSA: R$ 1.674,99 SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente na data acima em suporte físico, pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada em epígrafe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) inscrito(s) na(s) CDA(’s) acima 

numeradas, referente(s) ao não pagamento de IPTU que recaiu sobre o 

imóvel de Inscrição Municipal acima especificado. A petição inicial veio 

instruída com a(s) CDA(’s) que relacionou. Em seguida, foi determinada a 

citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos 

termos do Art. 174 do CTN, tendo sido expedida Carta de Citação, a qual 

retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento, conforme AR dos 

Correios. A seguir, o Município Exequente requereu a expedição de 

EDITAL DE CITAÇÃO, o que foi deferido pelo Juízo da Vara Esp. da 

Fazenda Pública, tendo sido expedido e publicado pela Secretaria, que 

certificou o decurso do prazo sem manifestação da Parte Executada. A 

Secretaria deste Juízo certificou que o feito, originariamente em suporte 

físico, fora DIGITALIZADO, nos termos das Portarias Conjuntas n°. 

8 7 0 / 2 0 1 9 - P R E S ,  9 1 4 / 2 0 1 9 - P R E S ,  1 0 7 6 / 2 0 1 9 - P R E S - C G J , 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

DISTRIBUÍDO automaticamente no Sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, à esta VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, onde se pretende o recebimento do crédito 

tributário inscrito na(s) CDA(’s) executadas em epígrafe, observo que 

entre a data do(s) seu(s) vencimento(s) e a data da DISTRIBUIÇÃO 

ORIGINAL desta execução já haviam decorrido mais de CINCO ANOS sem 

a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo 

Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

(negritei) Sabe-se que a CONSTITUIÇÃO definitiva do crédito tributário é 

feita através do seu LANÇAMENTO, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e 

que a NOTIFICAÇÃO de tal lançamento se dá através do envio do carnê do 

IPTU ao Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.’ Além disso, sabe-se 

que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 

156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à PRETENSÃO 

EXECUTIVA em relação à(s) CDA(’s) executada(s), incorrendo em 

PRESCRIÇÃO DIRETA do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio da ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade do crédito tributário executado, por 

força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. Ressalta-se que 

este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, não se 

aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito tributário 

já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução Fiscal e 

que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação executiva, 

dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela prescrição 

da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito tributário e a 

promoção da execução decorreu o lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 

1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Por outro lado, apesar de não ter sido 

oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda Pública, consoante 

disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980 - LEF, tratando-se de 

EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR, como no presente caso, 

segundo § 5º do Art. 40 da LEF a manifestação prévia da Fazenda Pública 

será DISPENSADA, ex vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. (...) § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento 

tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) § 5o A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade do § 4º do dispositivo 

acima, para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem 

oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para 

eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da 

Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, 

inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com os Arts. 487, 

inc. II e 927, incs. III e IV, ambos do CPC, DECLARO EX OFFICIO 

PRESCRITA a pretensão executiva em relação ao crédito tributário inscrito 

na(s) CDA(’s) em epígrafe, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Após o trânsito em julgado, DETERMINO O CANCELAMENTO e/ou 

EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ da(s) CDA(’s) executada(s), da relação de Créditos da Fazenda 

Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pela 

Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois 

SUA(S) EXIGIBILIDADE(S) deve(m) ser excluída(s), por causa da 

ocorrência da prescrição direta da pretensão executiva antes da 

propositura desta Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – 

L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte 

Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios anexado 

aos autos. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$1.045,00-, ou 

seja, R$ 522.500,00-. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos eletrônicos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, 

o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 
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publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; ... Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... III - os 

acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de 

demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 

especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal 

Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em 

matéria infraconstitucional; ... - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os 

créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º (...). § 4º - A 

receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos 

anteriores, bem como os valores correspondentes à respectiva 

atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo de que tratam 

o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do 

Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa da União será apurada e 

inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2020. Dispõe sobre o regime de exceção na Vara de Execuções Fiscais 

da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de 

janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, em observância à decisão prolatada nos autos do Pedido de 

Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de exceção na 

Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo 

Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0037529-98.2010.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/12/2010 17:09:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: CRISTINA PÉ QUENTE COMERCIO DE CALCADOS 

CNPJ Nº 01.226.436/0001-66 - CONTRIBUINTE 180041 CDA Nº 

2006/213056. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 63496- TLPFHE P. VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.702,77- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 
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PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

02/12/2010 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

CRISTINA PE QUENTE COMERCIO DE CALCADOS – CNPJ Nº 

01.226.436/0001-66, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2006/213056, referente ao não pagamento TAXA DE LICENÇA 

PARA FUNCIONAMENTO, HORÁRIO ESPECIAL E PUBLICIDADE que incidiu 

sobre a Inscrição Municipal nº 63496, e o valor atribuído à causa foi 

R$1.702,77- (ID 28336157, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com a 

CDA acima mencionada (ID 28336157, p. 3). Em 13/01/2011 foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28336712, p. 1). Na data de 

10/10/2011 o Juízo da Segunda Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

determinação de CUMPRIMENTO do despacho de Citação (ID 28336712, p. 

2). Na data de 21/09/2015 foi expedida Carta de Citação (ID 28336714, p. 

1), a qual retornou ao Juízo SEM assinatura de recebimento em razão de 

não existir o número do endereço informado, conforme AR dos Correios 

de nº 596589 (ID 28336714, p. 3). Em 24/01/2020 a Secretaria deste Juízo 

cer t i f icou o seguinte:  "Cert i f ico que o Processo n º 

0037529-98.2010.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ" sic (ID 28336158). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 13/01/2011, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 02/12/2010, e, até a 

presente data, decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior a NOVE ANOS entre a data da 

distribuição processual (02/12/2010), e, até a presente data (19/03/2020), 

a fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode deixar de registrar que o 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste 

dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente 

sem oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença 

para eventual interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação 

da Fazenda. A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 

NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a 

desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a 

decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta 

encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem 

flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 

para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva 

prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a 

sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado 

(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - 

cfr. AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo 

Regimental não provido. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, AgRg no AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 

08/05/2013). (negritei). No mesmo sentido, é a orientação do E. Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 

568, 569, 570, 571, sem 12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO 

CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A 

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 

DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 

6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá 

permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da 

Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por 

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 
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nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037529-98.2010.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor CRISTINA PE QUENTE COMERCIO 

DE CALCADOS – CNPJ Nº 01.226.436/0001-66, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do créditos inscritos 

nas CDA Nº 2006/213056, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA 

imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos 

do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao 

CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluída, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe e DJe) desta sentença o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, 

§ 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da 

Parte Executada por AR, visto que não foi possível localizá-la no endereço 

fornecido pelo Município Exequente, conforme AR dos Correios nº 596589 

(ID 28336714, p. 3). DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para 

reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão 

de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 1.702,77-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 
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da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0029176-79.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL SANTANA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0029176-79.2004.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/12/2004 15:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DORIVAL SANTANA DA CRUZ CPF Nº 

086.203.005-63 - CONTRIBUINTE 101.769 CDA's Nºs 1999/42743; 

2000/102431; 2002/29037; 2002/96735; 2003/179153. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.24.027.0142.002 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

795,43 - SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 03/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DORIVAL 

SANTANA DA CRUZ – CPF Nº 086.203.005-63, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscritos nas CDA's Nºs 1999/42743, 2000/102431, 

2002/29037, 2002/96735 e 2003/179153, referentes ao não pagamento 

IPTU's do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.8.24.027.0142.002, e o valor 

atribuído à causa foi R$795,43 - (ID 28302062). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima relacionadas (ID's 28304481; 28304482, p. 

1). Em 08/11/2005 foi certificado pela Secretaria o apensamento destes 

autos aos de nº 1233-04 (ID 28304482, p. 3). Em 15/06/2007 foi 

determinada a citação da Parte Executada via AR dos Correios, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28304483). 

Em 30/06/2008 o Município Exequente requereu a CITAÇÃO POR EDITAL 

da Parte Executada (ID 28304484). Em 11/12/2008 a Secretaria da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública expediu Carta de Citação (ID 28304485, p. 

2), tendo a referida Secretaria certificado que ainda não havia recebido 

informações quanto ao retorno da Carta de Citação em 19/08/2010 (ID 

28304485, p. 3). Em 14/02/2011 o Município Exequente requereu a 

CITAÇÃO via Oficial de Justiça, no seguinte endereço: Rua OMA (Lot. 

Monte Libano II), AP 102, Bloco L III, Bairro Alvorada, CEP 78.048-300, 

Cuiabá/MT (ID 28304486), tendo juntado Extrato do Contribuinte nº 101769 

- datado em 10/02/2011(ID 28304487). Em 09/01/2012 o Juízo da Quinta 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu decisão para remeter os autos a 

Secretaria visto que estava acumulando cinco Varas ( ID 28304488). 

Consta nos autos, ID 28304489, Extrato do Contribuinte nº 101769 - 

datado em 02/08/2019, SEM informações de sua juntada nos autos físicos. 

Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0029176-79.2004.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28302063). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Apesar de existir despacho determinando o processamento 

deste executivo fiscal, pretendendo o recebimento do crédito tributário 

inscrito na CDA nº 42743 venc. 29/01/1999, observo que entre a data do 

vencimento das referidas CDA’s e a data de distribuição desta execução 

em 03/12/2004, já haviam decorrido mais de cinco anos sem a ocorrência 

de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Paragrafo Único do Art. 

174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N., a saber: “Art. 174. A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” 

(negritei) Sabe-se que a constituição definitiva do crédito tributário é feita 

através do seu lançamento, nos termos do Art. 142 do C.T.N., e que a 

notificação de tal lançamento se dá através do envio do carnê do IPTU ao 

Contribuinte, conforme SÚMULA 397 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: "SÚMULA 397 STJ: ‘O contribuinte do IPTU é notificado do 

lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço." Além disso, sabe-se 

que a prescrição e a decadência estão previstas no C.T.N., em seu Art. 

156, inc. V, como CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, 

aplicando-se ao caso a SÚMULA STJ 409, a saber: “SÚMULA STJ 409 - 

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” Dessa forma, o 

Município Exequente já não possuía mais o direito à ação de execução em 

relação à CDA N° 1999/42743, incorrendo em PRESCRIÇÃO DIRETA da 
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pretensão ao recebimento do crédito tributário, impondo a este Juízo o 

reconhecimento ex officio de ausência de uma das condições desta ação 

de execução, qual seja, a exigibilidade parcial do crédito tributário 

executado, por força do caput do Art. 174 do C.T.N., acima transcrito. 

Ressalta-se que este Juízo não deu causa à prescrição no caso presente, 

não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106, porque o crédito 

tributário já não era mais exigível quando da distribuição desta Execução 

Fiscal e que "cabe ao juiz zelar pela presença das condições da ação 

executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, extirpadas pela 

prescrição da pretensão tributária quando entre a constituição do crédito 

tributário e a promoção da execução decorreu o lustro prescricional.", ex 

vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. Quanto aos créditos 

REMANESCENTES, inscritos nas CDA’s Nºs 2000/102431, 2002/29037, 

2002/96735 e 2003/179153, chega-se à conclusão que no caso concreto 

está presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE desta ação 

executiva, a qual se deu com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a 

Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. No 

presente caso, levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a 

Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório 

da citação em 15/06/2007, o qual retroage à data da distribuição da ação 

ocorrida em 03/12/2004, e, até a presente data, decorreram mais de 

QUINZE ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. A par do assunto, entendo que não pode a Parte 

Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o 

Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. 

Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal 

superior aos OITO ANOS entre a data do último protocolo do Município 

Exequente (04/07/2011), e, até a presente data (20/03/2020), a fim de não 

permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual 

inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição 

intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente 

extinção desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse 

sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 
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Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei e grifei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 

174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, 

incs. III e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002598-69.2010.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de DORIVAL SANTANA DA CRUZ 

– CPF Nº 086.203.005-63, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO DIRETA do 

crédito inscrito na CDA Nº 1999/42743 e da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA's Nºs 

2000/102431, 2002/29037, 2002/96735 e 2003/179153, cujas INSCRIÇÕES 

COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER 

CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do 

Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo 

Município Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o 

GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição direta da pretensão ao recebimento e da prescrição 

intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME 

desta sentença a Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, 

conforme Arts. 271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a 

REMESSA dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de 

Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 

do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo 

do CPC, vez que o valor da causa (R$ 795,43-) está abaixo de quinhentos 

salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o 

prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no 

Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 
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de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/12/2010 15:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANGERAME & DORNELAS LTDA CNPJ Nº 

03.774.462/0001-54 - CONTRIBUINTE 111980 CDA Nº 2008/230556 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 70525 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 

810,34- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 03/12/2004 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANGERAME & 

DORNELAS LTDA – CNPJ Nº 03.774.462/0001-54, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2008/230556, referente ao não 

pagamento TLFHEP que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 70525, e o 

valor atribuído à causa foi R$ 810,34 - (ID 28018130). A petição inicial veio 

instruída com as CDA’s acima relaciondas (ID 28019247) Em 09/02/2011 

foi determinada a citação da Parte Executada via AR dos Correios, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28019248, 

p. 1). Em 15/07/2013 o Juízo da Terceira Vara Esp. determinou o 

ARQUIVAMENTO provisório dos autos por ser de baixo valor (ID 

28019248, p. 3). Em sede de Regime de Exceção 2018, em 13/11/2018 o 

MMº Juiz de Direito Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella 

(Provimento nº 12/2018 - CM) proferiu decisão para CUMPRIR o despacho 

de Citação (ID 28019248, p. 4). Em 25/01/2019 foi expedida pela Secretaria 

a Carta de Citação via AR, a qual retornou aos autos SEM assinatura de 

recebimento, tendo em vista que a Parte Executada mudou-se, conforme 

AR dos Correios nº 996881 (ID 28019249). Em 15/01/2020 a Secretaria 

deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o Processo nº 

0040726-95.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ.”, sic (ID 28018131). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise 

dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente 

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do 

instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o 

transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. No presente caso, levando-se em 

conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, 

tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 09/02/2011, o qual 

retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 14/12/2010, e, até a 

presente data, decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data da 

distribuição da ação (14/12/2010), e até a presente data (20/03/2020), a 

fim de não permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação 

processual inócua, o reconhecimento, de ofício, por este Juízo da 

prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida de rigor, com a 

consequente extinção desta execução fiscal com resolução do seu 

mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 
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nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, em 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040726-95.2009.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANGERAME & DORNELAS 

LTDA – CNPJ Nº 03.774.462/0001-54, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2008/230556, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. DEIXO de determinar 

a intimação da Parte Executada por AR, visto que não foi possível 

localizá-la no endereço fornecido pelo Município Exequente, conforme AR 

dos Correios nº 996881 (ID 28019249). DEIXO de determinar a REMESSA 

dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, 

conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, 

vez que o valor da causa (R$ 810,34-) está abaixo de quinhentos salários 

mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o 

trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - 
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016567-30.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIO RABAIOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0016567-30.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/02/2005 15:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADELIO RABAIOLI CPF NÃO INFORMADO - 

CONTRIBUINTE 67.488 CDA's Nºs 1999/49304; 2000/109809; 2001/34601; 

2002 /104161  2003 /1874 9 1 .  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L  N º 

01.9.24.025.0130.001 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 307,35 - SENTENÇA 

196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL distribuída inicialmente em 02/02/2005 em suporte físico, pelo 
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADELIO RABAIOLI – CPF NÃO 

INFORMADO, tendo como objeto o recebimento do crédito inscritos nas 

CDA's Nºs 1999/49304, 2000/109809, 2001/34601, 2002/104161 e 

2003/187491, referentes ao não pagamento IPTU's do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.8.24.027.0142.002, e o valor atribuído à causa foi 

R$307,35 - (ID 2867270, p. 1-2). A petição inicial veio instruída com as 

CDA’s acima relacionadas (ID 2867270, p. 3-4; 28368472). Em 24/05/2006 

foi determinada a citação da Parte Executada via AR dos Correios, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do CTN (ID 28368473), 

SEM informações quanto ao seu cumprimento. Em 25/05/2007 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública DECLAROU PRESCRITO o crédito 

tributário com mais de cinco anos sem citação, determinando o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos em relação aos créditos 

remanescentes (ID 28368475). Em 27/05/2014 o Município Exequente 

requereu o DESARQUIVAMENTO dos autos e posterior vistas (ID 

28368477), tendo reiterado o pedido em 27/05/2014 (ID 28368479). Em 

15/12/2014 o Juízo da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu 

despacho determinando a redistribuição dos autos (ID 28368480). Em 

12/01/2015 o Município Exequente peticionou nos autos informando que 

fornecerá os meios necessários para cumprimento do Mandado (ID 

28368481). Em 15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0016567-30.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28367271). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

24/05/2006, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

02/02/2005, e, até a presente data, decorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos QUINZE 

ANOS entre a data distribuição da ação (02/02/2005), e, até a presente 

data (20/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 
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penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016567-30.2005.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADELIO RABAIOLI – CPF NÃO 

INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da 

ação executiva do crédito inscrito nas CDA's Nºs 2000/109809, 

2001/34601, 2002/104161 e 2003/187491, cujas INSCRIÇÕES COMO 

DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS 

e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da relação de Créditos do Município de 

Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município 

Exequente, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – 

Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do 

Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de 

responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUAS 

EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da incidência da 

prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. ISENTO de 

custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Art. 39 da 

Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, através do 

Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte Executada, por 

Carta Registrada, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 271, e 274, 

todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame 

desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não 

se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa 

determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da 

causa (R$ 307,35-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 

1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em 

julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José 

Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes 

autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 
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mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0000080-82.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO SOARES MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0000080-82.2005.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/01/2005 15:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: RAIMUNDO SOARES MOREIRA CPF NÃO 

INFORMADO - CONTRIBUINTE 37.056 CDA’s Nºs 2000/91173; 2001/18215; 

2001/18217; 2002/82352; 2002/85354; 2003/162142; 2003/162144. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.34.045.0061.001 – IPTU. VALOR DA 

CAUSA: R$ 477,27 SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

03/01/2005 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

RAIMUNDO SOARES MOREIRA – CPF NÃO INFORMADO, tendo como 

objeto o recebimento do crédito inscritos nas CDA's Nºs 2000/91173; 

2001/18215; 2001/18217; 2002/82352; 2002/85354; 2003/162142; 

2003/162144, referentes ao não pagamento IPTU's do imóvel de Inscrição 

Municipal nº 01.5.34.045.0061.001, e o valor atribuído à causa foi R$ 

477,27 - (ID 2867260). A petição inicial veio instruída com as CDA’s acima 

relacionadas (ID’s 28368182, p. 2-4; 28368183). Em 10/02/2005 o Juízo da 

Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho para que a 

Secretaria certificasse quanto a existência de processos distribuídos por 

dependência a este (ID 28368184), tendo o referido Juízo proferido 

decisão que reconheceu a PRESCRIÇÃO de parte do crédito executado 

que de sua constituição ainda não havia ocorrido a citação, bem como 

determinou o prosseguimento do feito com o ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO dos autos (ID 28368185). Em 05/11/2007 o Município 

Exequente interpôs RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a decisão 

que prescreveu o crédito tributário, alegando que o decurso do prazo sem 

citação se deu por culpa do Poder Judiciário (ID 28368187; 28368188; 

28368189; 28368190). Em 05/06/2009 o Juízo da Primeira Vara Esp. da 

Fazenda Pública DEIXOU de receber o Recurso de Apelação diante de sua 

impropriedade para modificar DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, determinando 

ainda a Citação da Parte Executada por AR, interrompendo-se o prazo 

prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28368241). Em 16/11/2011 o Juízo 

da Primeira Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando 

que o Município Exequente procedesse a EMENDA À INICIAL no prazo de 

dez dias, para informar o CPF da Parte Executada (ID 28368242), tendo o 

referido Juízo em 26/06/2013 proferido decisão para ARQUIVAR os autos 

nos termos do Provimento nº 13/2013 da CGJ (ID 28368243, p. 1). Em sede 

de REGIME DE EXCEÇÃO 2018, em 14/12/2018 o MMº Juiz de Direito 

Auxiliar da CGJ Dr. Aristeu Dias Batista Vilella (Provimento nº 12/2018-CM) 

proferiu despacho REVOGANDO a decisão de arquivamento e 

determinando o CUMPRIMENTO do despacho de citação (ID 28368243, p. 

2). Em 24/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico 

que o Processo nº 0000080-82.2005.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28367261). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

05/06/2009, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

03/01/2005, e, até a presente data, decorreram mais de QUINZE ANOS 

sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito 

executado. A par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada 

estar eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DOZE 

ANOS entre a data do último protocolo do Município Exequente 

(05/11/2007), e, até a presente data (20/03/2020), a fim de não permitir à 
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Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 
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e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000080-82.2005.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de RAIMUNDO SOARES MOREIRA 

– CPF NÃO INFORMADO, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito nas CDA's Nºs 

2001/18215, 2001/18217, 2002/82352, 2002/85354, 2003/162142 e 

2003/162144, cujas INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS e/ou EXCLUÍDAS imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUAS EXIGIBILIDADES devem ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe) o Município Exequente, 

através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a Parte 

Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 477,27-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito 

em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJE do Fórum 

José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVEM definitivamente 

estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA 

sucessivamente. Data registrada no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável à 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação será feita: ... 

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. 

Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 
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Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040713-96.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR CAVALCANTE GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040713-96.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 11:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMAR CAVALCANTE GARCIA CPF Nº 

022.961.951-72 - CONTRIBUINTE 2588684 CDA Nº 2005/1589. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 04.1.45.004.0790.001 – IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

3.307,28- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 30/12/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADEMAR 

CAVALCANTE GARCIA – CPF Nº 022.961.951-72, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/1589, referente ao não 

pagamento IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 04.1.45.004.0790.001, 

e o valor atribuído à causa foi R$3.307,28 - (ID 28276075). A petição inicial 

veio instruída com a CDA acima relacionada (ID 28284570). Em 12/04/2010 

foi determinada a Citação da Parte Executada por Carta, interrompendo-se 

o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 28284571), tendo o Juízo 

da Terceira Vara Esp. da Fazenda Pública proferido despacho de 

CUMPRIMENTO em 16/06/2013 (ID’s 28284572; 28284573). Em 12/08/2015 

foi expedida a Carta de Citação, a qual retornou aos autos SEM assinatura 

de recebimento com carimbo de devolução ao Remetente, conforme AR 

dos Correios nº JJ394124923BR (ID 28284574). Em 23/01/2020 a 

Secretaria deste Juízo certificou que: “Certifico que o Processo nº 

0040713-96.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL (1116) - 

originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas 

n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28367261). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após análise, 

chega-se à conclusão que no caso concreto está presente QUESTÃO DE 

ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na ocorrência do instituto da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu com o transcurso do lapso 

quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o 

crédito executado. No presente caso, levando-se em conta a redação 

dada ao CTN posterior a Lei Complementar nº 118/2005, tem-se que após 

o despacho ordenatório da citação em 12/04/2010, o qual retroage à data 

da distribuição da ação ocorrida em 30/12/2009, e, até a presente data, 

decorreram mais de DEZ ANOS sem que a Fazenda Pública obtivesse 

êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, entendo que não 

pode a Parte Executada estar eternamente exposta à execução fiscal, 

tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública 

Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso concreto o lapso 

temporal superior aos DEZ ANOS entre a data distribuição processual 

(30/12/2009), e, até a presente data (20/03/2020), a fim de não permitir à 

Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o 

reconhecimento, de ofício, por este Juízo da prescrição intercorrente 

desta ação executiva, é medida de rigor, com a consequente extinção 

desta execução fiscal com resolução do seu mérito. Nesse sentido, 

posiciona o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO 

DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda 

Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de bens da 

empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. 

Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: 

REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso desprovido.” (TJMT - 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PREVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 
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314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 040713-96.2009.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ADEMAR CAVALCANTE 

GARCIA – CPF Nº 022.961.951-72, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na CDA Nº 

2005/1589, cujas INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluídas, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante 

este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, visto 

que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº JJ394124923BR (ID 28284574). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 3.307,28-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 
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decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040246-20.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/12/2009 16:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARPEVEL MAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA CNPJ 

Nº 37.509.940/0001-10- CONTRIBUINTE 162799 CDA Nº 2005/232418 - 

venc. 20/01/2005 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 46156 – ISSQN. VALOR DA 

CAUSA: R$ 984,80- SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 

28/12/2009 em suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de 

MARPEVEL MAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA – CNPJ Nº 

37.509.940/0001-10, tendo como objeto o recebimento do crédito inscrito 

na CDA Nº 2005/232418 - venc. 20/01/2005, referente ao não pagamento 

do ISSQN que incidiu sobre a Inscrição Municipal nº 46156, e o valor 

atribuído à causa foi R$ 984,80 - (ID 28295570, p.1-2). A petição inicial 

veio instruída com a CDA acima mencionada (ID 28295570, p. 3). Em 

17/03/2010 foi determinada a Citação da Parte Executada por Carta, 

interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N. (ID 

28296830), tendo retornado aos autos o AR de Citação nº 

RL633573025BR SEM assinatura de recebimento com carimbo de retorno 

ao Remetente (ID 28296831). Em 29/08/2013 o Município Exequente 

requereu a SUSPENSÃO dos autos pelo prazo de sessenta dias (ID 

28296832), tendo anexo Ofício interno nº 065/2013 – NAGEF/PGM (ID 

28296833). Em 13/11/2013 o Município Exequente requereu o 

DESARQUIVAMENTO dos autos (ID 28296834), tendo em 19/12/2013 

postulado por nova tentativa de Citação da Parte Executada informando 

novo endereço, qual seja: Rua 3604, nº 125, AP 1.202, Centro, CEP 

88330-000, Balneário Camburiu/SC (ID 28296835), tendo anexo a CDA 

executada e Extrato do Contribuinte nº 162799 - datado em 16/08/2019 (ID 

28296836). Em 23/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: 

“Certifico que o Processo nº 0040246-20.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ. ” sic (ID 28295571). A 

competência deste Juízo Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução 

Fiscal, estabelecida pelo Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME 

DE EXCEÇÃO 2020, foi alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 

26/02/2020, razão pela qual estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, 

vieram à conclusão nesta data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Após análise, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 
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levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

17/03/2010, o qual retroage à data da distribuição da ação ocorrida em 

28/12/2009, e, até a presente data, decorreram mais de DEZ ANOS sem 

que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A 

par do assunto, entendo que não pode a Parte Executada estar 

eternamente exposta à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário 

onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo 

implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos DEZ ANOS 

entre a data distribuição processual (28/12/2009), e, até a presente data 

(20/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (Negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 

Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 
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interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA com resolução do mérito, a presente 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 040713-96.2009.8.11.0041, promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de MARPEVEL MAR PECAS E 

VEICULOS LTDA – CNPJ Nº 37.509.940/0001-10, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2005/232418 - venc. 20/01/2005, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA 

ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou 

EXCLUÍDA imediatamente da relação de Créditos do Município de Cuiabá, 

nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, 

junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de 

Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município 

de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade 

e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser 

excluídas, por causa da incidência da prescrição intercorrente desta Ação 

de Execução Fiscal. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME 

(PJe) o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia 

perante este Juízo, nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC. DEIXO de determinar a intimação da Parte Executada por AR, 

visto que não foi possível localizá-la no endereço fornecido pelo Município 

Exequente, conforme AR dos Correios nº RL633573025BR (ID 28296831). 

DEIXO de determinar a REMESSA dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, 

inc. II do referido artigo do CPC, vez que o valor da causa (R$ 984,80-) 

está abaixo de quinhentos salários mínimos, hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 

522.500,00-. Após, CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS 

na Distribuição e Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. 

A seguir, ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada 

no Sistema PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 

será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 
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Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0040559-78.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MERCEDES PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0040559-78.2009.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/12/2009 13:23:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO IDELFONSO PINHEIRO CPF Nº 

483.761.911-87 - CONTRIBUINTE 45712 CDA Nº 2005/16465. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.6.11.037.0180.002 - IPTU. VALOR DA CAUSA: R$ 

918,43 - SENTENÇA 196 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída inicialmente em 30/12/2009 em 

suporte físico, pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO 

IDELFONSO PINHEIRO – CPF Nº 483.761.911-87, tendo como objeto o 

recebimento do crédito inscrito na CDA Nº 2005/16465, referente ao não 

pagamento IPTU do imóvel de Inscrição Municipal nº 01.6.11.037.0180.002, 

e o valor atribuído à causa foi R$ 918,43 - (ID’s 28036932; 28045585). A 

petição inicial veio instruída com as CDA’s acima mencionadas (ID 

28045586, p. 2). Em 19/02/2010 foi determinada a citação da Parte 

Executada via AR dos Correios, interrompendo-se o prazo prescricional 

do Art. 174 do CTN (ID 28045586, p. 3), tendo sido expedida a Carta de 

Citação em 10/09/2010, a qual retornou aos autos COM assinatura 

recebimento do Sr. Antônio Idelfonso em 11/10/2010, conforme AR dos 

Correios de nº RL757694153BR (28045586, p. 4-5). Em 23/02/2011 foi 

certificado pela Secretaria que decorreu prazo para manifestação da 

Parte Executada (ID 28045586, p. 6). Em 03/11/2011 o Juízo da Segunda 

Vara Esp. da Fazenda Pública proferiu despacho determinando que a 

Secretaria expedisse os documentos necessários (ID 28045586, p. 8), 

tendo o referido Juízo, em 25/04/2013, proferido decisão de 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos autos nos termos do Art. 1º do 

Provimento nº 13/2013 – CGJ (ID 28045586, p. 9). Consta nos autos, ID 

28045587, a CDA executada e o Extrato do Contribuinte nº 45712 – datado 

em 26/08/2019, SEM informações da sua juntada ao processo físico. Em 

15/01/2020 a Secretaria deste Juízo certificou o seguinte: “Certifico que o 

Processo nº 0040559-78.2009.8.11.0041 – Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

MUNICIPAL DE CUIABÁ. ”, sic (ID 28036933). A competência deste Juízo 

Titular do Gabinete 1 desta Vara Esp. Execução Fiscal, estabelecida pelo 

Provimento nº 03/2020-CM, que instituiu o REGIME DE EXCEÇÃO 2020, foi 

alterada pelo Provimento nº 09/2020-CM, de 26/02/2020, razão pela qual 

estes autos, distribuídos antes de 2019/2020, vieram à conclusão nesta 

data. Eis o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

observo que a Parte Executada constante no Sistema PJe é DIFERENTE 

dos autos que foram digitalizados, razão pela qual, CHAMO O PROCESSO 

À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que CORRIJA imediatamente o 

nome da Parte Executada da presente Execução Fiscal no Sistema PJe, 

nos termos da Resolução nº 03/2018 TP/TJMT, CERTIFICANDO nestes 

autos eletrônicos, para somente então cumprir as determinações abaixo. 

Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está 

presente QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, que se consubstancia na 

ocorrência do instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, a qual se deu 

com o transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública 

obtivesse êxito em receber o crédito executado. No presente caso, 

levando-se em conta a redação dada ao CTN posterior a Lei Complementar 

nº 118/2005, tem-se que após o despacho ordenatório da citação em 

19/02/2010, o qual retroage à data da distribuição da ação, datada de 

30/12/2009, ocorreu a Citação da Parte Executada em 11/10/2010, e até a 

presente data decorreram mais de NOVE ANOS sem que a Fazenda 

Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado. A par do assunto, 

entendo que não pode a Parte Executada estar eternamente exposta à 

execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da 

Fazenda Pública Exequente. Dessa forma, tendo implementado no caso 

concreto o lapso temporal superior aos NOVE ANOS entre a data da 

Citação da Parte Executada (11/10/2010), e, até a presente data 

(23/03/2020), a fim de não permitir à Fazenda Pública manter 

indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento, de ofício, 

por este Juízo da prescrição intercorrente desta ação executiva, é medida 

de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal com 

resolução do seu mérito. Nesse sentido, posiciona o nosso Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA 

PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO 

(ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). 

RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a 

Fazenda Pública estadual consiga objetivar a localização e a constrição de 

bens da empresa devedora, ou qualquer causa de interrupção ou 

suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição 

intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado 

ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Recurso 

desprovido.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 

0002045-46.2006.8.11.0046, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado 

em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (negritei). Por outro lado, 

inobstante não ter sido oportunizada PRÉVIA MANIFESTAÇÃO da Fazenda 

Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, 

tratando de Execução Fiscal de Pequeno Valor, segundo § 5º do Art. 40 

da LEF, a manifestação prévia da Fazenda Pública será DISPENSADA, ex 

vi: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 5º A 

manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será 

dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao 

mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei 

nº 11.960, de 2009). Ademais, não se pode olvidar que o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para 

manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia 

da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual 

interposição de Recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. 

A propósito, colha-se: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. 

SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO. 1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no 

feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de 

prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em 

precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a 

literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a 

decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da 
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Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de 

extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização 

com o princípio processual pas de nullitè sans grief) - cfr. AgRg no AREsp 

202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

28.9.2012 e AgRg no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, AgRg no 

AREsp 247.955/RS, julgado em 02/04/2013, DJe 08/05/2013). (negritei). No 

mesmo sentido, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de RECURSO REPETITIVO – Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571, sem 

12/09/2018, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) 

PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL 

(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que 

nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos 

escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária 

encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não 

havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não 

sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que 

permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o 

procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao 

fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 

314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria 

da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) 

ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é 

(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à 

Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro 

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência 

de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se 

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da 

LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública 

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de 

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. 

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a 

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao 

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à 

suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que 

a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, Resp 130553/RS, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

(negritei). ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do 

Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II, e 927, incs. III 

e IV, todos do C.P.C. c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980, JULGO 

IMPROCEDENTE E DECLARO EXTINTA, com resolução do mérito, a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040559-78.2009.8.11.0041, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor de ANTONIO 

IDELFONSO PINHEIRO – CPF Nº 483.761.911-87, face à ocorrência da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da ação executiva do crédito inscrito na 

CDA Nº 2005/16465, cuja INSCRIÇÃO COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ DEVERÁ SER CANCELADA e/ou EXCLUÍDA imediatamente da 

relação de Créditos do Município de Cuiabá, nos termos do Art. 39 da Lei 

nº 4.320/1964, pelo Município Exequente, junto ao CADASTRO DO 

CONTRIBUINTE, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da 

Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do 

Art. 141 do C.T.N., sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da 

incidência da prescrição intercorrente desta Ação de Execução Fiscal. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do 

Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME (PJe e DJe) o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que oficia perante este Juízo, 

nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC. INTIME a 

Parte Executada, por Carta Registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC, conforme Arts. 

271, e 274, todos do CPC. DEIXO de determinar a REMESSA dos autos 

para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em 

razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC, conforme 

expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo do CPC, vez que o 

valor da causa (R$ 918,43-) está abaixo de quinhentos salários mínimos, 

hoje R$ 1.045,00-, ou seja, R$ 522.500,00-. Após o prazo recursal, 

CERTIFIQUE o trânsito em julgado e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJE do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVEM definitivamente estes autos. PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC. CUMPRA sucessivamente. Data registrada no Sistema 

PJE TJMT. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

ph - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 238. Citação é o ato 

pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é 

indispensável à citação do réu ou do executado, ressalvadas as 

hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar 

do pedido. Art. 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida 

em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de 

secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Art. 246. A citação 
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será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do 

art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos 

pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de 

outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - 

acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; - LEI Nº 4.320, DE 17/03/1964: Art. 39. Os créditos da Fazenda 

Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como 

receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas 

orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 1º - 

Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo 

para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como 

Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e 

a respectiva receita será escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto 

Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda 

Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos 

e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os 

demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 

empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de 

qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, 

alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços 

prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, 

restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem 

assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de 

subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em 

geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, 

de 1979) § 3º (...). § 4º - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos 

mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores 

correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de 

mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 

de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro 

de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 5º - A Dívida Ativa 

da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979). - PROVIMENTO N. 

9/2020-CM, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020. Dispõe sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. O PRESIDENTE 

DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, em observância à decisão 

prolatada nos autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 

1/2020 (CIA n. 0002312-68.2020.8.11.0000), RESOLVE, “ad referendum” 

do egrégio Conselho da Magistratura: Art. 1º Dispor sobre o regime de 

exceção na Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado 

pelo Provimento n. 3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020, nos termos deste 

Provimento. Art. 2º A magistrada Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, 

conforme a respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara 

de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento 

n. 3/2020-CM, terá jurisdição plena sobre todos os processos eletrônicos 

que tramitam no sistema PJe, bem como para análise dos pedidos urgentes 

deduzidos nos executivos fiscais municipais que tramitam na forma física; 

e o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto 

Alves Silva Junior, atuará nos demais processos, nos termos do art. 3º do 

citado Provimento. Art. 3º A magistrada Adair Julieta da Silva, conforme 

respectiva titularidade e durante o regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, declarado pelo Provimento n. 

3/2020-CM, terá jurisdição plena, sem exceção, sobre os executivos 

fiscais estaduais. Art. 4º Fica revogado o art. 4º do Provimento n. 

3/2020-CM, de 24 de janeiro de 2020. Art. 5º Este Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de 

janeiro de 2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA 

Presidente do Conselho da Magistratura (documento assinado 

digitalmente). - PROVIMENTO N. 3/2020-CM, DE 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Dispõe sobre a declaração de regime de exceção na Vara de Execuções 

Fiscais da Comarca de Cuiabá. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, em observância à decisão prolatada nos 

autos do Pedido de Declaração de Regime de Exceção n. 1/2020 (CIA n. 

0002312-68.2020.8. 11.0000), RESOLVE, "ad referendum" do egrégio 

Conselho da Magistratura: Art. 1º Declarar regime de exceção na Vara de 

Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, por 94 (noventa e quatro) dias, 

com início em 27.01.2020 e término em 30.04.2020. Art. 2º Designar o Juiz 

Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Emerson Luis Pereira 

Cajango, para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe inventariar os 

processos e coordenara equipe de virtualização, com apresentaçãode 

relatório ao final dos trabalhos. Art. 3º Designar o Juiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, 

para atuar na aludida tarefa, cabendo-lhe despachar, decidir e sentenciar 

os processos, conforme definido no projeto Gestão Eficiente da Execução 

Fiscal, com apresentação de relatório ao final dos trabalhos. Art. 4º 

Atribuir às magistradas Adair Julieta da Silva e Flávia Catarina Oliveira de 

Amorim Reis, conforme respectiva titularidade e durante o período do 

regime de exceção, a competência para análise dos processos 

distribuídos a partir de 10.01.2019. Art. 5° Convocar servidores para 

auxiliarem nos trabalhos das equipes de ação rápida, inclusive daqueles 

que integram a Central de Processamento Eletrônico - CPE, registrando 

que a indicação dessas pessoas ficará ao encargo do Corregedor-Geral 

da Justiça, bem como a lavratura das respectivas portarias, dadas as 

particularidades das ações a serem desenvolvidas e a flutuabilidade da 

necessidade de mão de obra. Art. 6º Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 27 de janeiro de 

2020. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA Presidente 

do Conselho da Magistratura (documento assinado digitalmente). FIM

Varas Criminais

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593847 Nr: 34831-04.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDDEREFDVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRÍCIO COSTA 

TEIXEIRA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

34831-04.2019.811.0042, Protocolo 593847, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 600663 Nr: 40915-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO AUGUSTO 

ANTUNES MACIEL - OAB:16.393/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - 
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OAB:12333/MT

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608633 Nr: 48070-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANNA LUCHOSKI ALVES 

IZAIAS - OAB:26.427/MT

 Vistos etc.

Considerando a Portaria – Conjunta nº 249 de 18 de Março de 2020, a qual 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependência do 

serviço judicial, SUSPENDO a audiência designada nos presentes autos 

até a normalização do expediente forense.

 Procedam-se as devidas comunicações.

 Expediente necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135635 Nr: 9006-10.2009.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR DE AQUINO AFONSO, LAIZA 

LIDIANE FARIAS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296/GO, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - OAB:11370, 

LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ERICK VINICIUS 

CORREA DA COSTA, para devolução dos autos nº 

9006-10.2009.811.0042, Protocolo 135635, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 616267 Nr: 6442-72.2020.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSÉ PEREIRA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por entender que não estão preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da medida pleiteada, nos termos do artigo 93, 

inciso IX da CF/88 c/c e artigos 11, 12 e 298 do CPC, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo Autor.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Intime-se.

Cite-se o Réu para apresentar contestação, na forma da lei.

Após a juntada da contestação, dê-se vista ao Autor para impugnar a 

contestação.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, e os 

documentos apresentadas pelas partes estiverem em condições de 

imediato decisão, intimem-se as partes para julgamento antecipado da lide.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 331913 Nr: 12358-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 356045 Nr: 17945-37.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPIFÂNIO BOROBÓ TAQUES, AILTON 

EVANGELISTA QUIXABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 21455-A

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 370874 Nr: 11447-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 378756 Nr: 20368-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JUNIOR PACHECO, JOILSON DA 

SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 
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Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 382015 Nr: 23841-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

SÁFADI - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 13678-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO LEAL DOS SANTOS, PALMIRO DA 

SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, EDER JOSE ALVES - OAB:24709/O, GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES - OAB:22.849/O, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 409837 Nr: 14536-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 417330 Nr: 22541-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 417338 Nr: 22549-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DA FONSECA CANETT JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 432655 Nr: 8594-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO LUIZ DE MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 442074 Nr: 18746-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREIS FILHO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB/MT 4541-B - OAB:4541-B/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 448418 Nr: 25388-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JORGE MAGALHÃES, RENATO 

CARRADINE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 
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Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 461910 Nr: 1752-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE SOUZA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 474285 Nr: 14184-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 474291 Nr: 14190-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA, PETERSON 

BORSATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15.046

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 479770 Nr: 19543-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:23044/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 499895 Nr: 38959-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 502035 Nr: 41062-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 502837 Nr: 41861-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 505920 Nr: 44909-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 511168 Nr: 3840-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVA HENRIQUE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 511492 Nr: 4160-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIRLEY FERREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 529523 Nr: 21320-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ERNESTO SILVESTRI KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 534151 Nr: 25892-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALLES SOUZA DUTRA, FABIO FONSECA 

FRANÇOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 536569 Nr: 28182-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO LOPES, PABLO JUNIOR 

RODRIGUES DE SOUSA, JAILSON YANCO VALIN CUNHA, TAINÃ SILVA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:12.027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190, 

WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - OAB:18.853/O

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 577582 Nr: 20188-41.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENEGATTI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 VISTOS.

Considerando a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a Portaria Conjunta n. 

247/2020-TJMT que estabelecem, em caráter temporário, medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, SUSPENDO a realização da Sessão outrora designada.

Mantenham-se os autos em gabinete para inclusão em pauta.

Às providências.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 554244 Nr: 44819-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VIANA DA SILVA, JOAZO 

VIEIRA DA SILVA, WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, KEVILYN 

SALDANHA FIGUEIREDO, WILLYAMS BILLY JOE DE SOUZA BORGES, 

MARIO DE FÁTIMA SOUSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS C. 

PIMENTAL - OAB:15912, CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES DE LIMA - 
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OAB:24.537/O, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, ÍTALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 Vistos, etc.

Segue em separado informações prestadas via ofício para instruir o HC 

1007082-87.2020.811.0000.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 990/993.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 467619 Nr: 7512-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE ROQUE MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25758/O

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal e art. 383 do Código de Processo Penal, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o 

art. 28, da Lei n. 11.343/06 o delito de tráfico de drogas imputada ao réu 

FILIPE ROQUE MARCELLO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 14.12.1994, filho de Sunimauren Navarro Roque e 

Osmar Donizete Marcelo, residente na Rua dos Ypês, n°. 01, Quadra 48, 

Bairro Jardim Imperial II, nesta capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 467619 Nr: 7512-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE ROQUE MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25758/O

 JULGO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu FILIPE ROQUE 

MARCELLO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cuiabá/MT, nascido 

em 14.12.1994, filho de Sunimauren Navarro Roque e Osmar Donizete 

Marcelo, residente na Rua dos Ypês, n°. 01, Quadra 48, Bairro Jardim 

Imperial II, nesta capital, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva 

da pena cominada ao art. 28 da Lei n. 11.343/06.Transitada em julgado, 

comunique-se o Cartório Distribuidor e o Instituto de Identificação, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias e anotações 

de estilo.Em tempo, DETERMINO a incineração da droga apreendida e a 

destruição do rádio comunicador, dos rolos de plástico filme e do prato 

.DETERMINO a restituição ao sentenciado FILIPE da quantia de R$ 34,00 

(trinta e quatro reais – fl. 25), bem como do terço de madeira, dos 

celulares marca LG e Sony e em favor da pessoa de JONAS FERREIRA 

ROSA a restituição do valor de R$200,00 (duzentos reais), que deverão 

ser retirados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em 

julgado. Decorrido o prazo se não havendo reclamação, desde já, 

DECRETO o perdimento em favor da União (CPP, art. 122). Anoto que a 

máquina de cartão e o boné de cor marrom, já foram restituídos, 

consoante termo de entrega de fl. 40.Quanto aos demais materiais (bolsa 

de cor preta, furadeira, chave de fenda, alicate e faca de serra), por 

serem objetos de apuração do delito de furto nos autos de cód. 467198, 

no juízo da 8ª Vara Criminal desta capital, DEIXO de deliberar a respeito e, 

consequentemente, DETERMINO que sejam vinculados a ação penal de 

cód. 467198.Da sentença, INTIMEM-SE o Ministério Público, a Defesa e o 

sentenciado, observando o que determina o artigo 1.387 da 

CNGC/MT.Transitada em julgado, informe-se o Cartório Distribuidor e o 

Instituto de Identificação para anotação e, em seguida, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias e anotações de estilo.Custas pelo 

condenado (CPP, art. 804), não cobráveis no momento, na forma do §3º, 

do art. 98, do novo Código de Processo Civil.P.R.I.C.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

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

Processo Número: 1006370-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PORQUERIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI OAB - MT0008073A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FABIANO GOMES (REU)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1006370-08.2019.8.11.0041. Vistos. 

Considerando o teor da certidão de id. 23162001, INTIME-SE a exequente, 

por meio de seu patrono – via DJE, para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com o transcurso do prazo supra, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de março de 2020. JAMILSON 

HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

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

Processo Número: 1012816-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. M. P. (REU)

A. A. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1012816-27.2019.8.11.0041. Vistos. Chamo o feito à 

ordem. Analisando os autos, verifico que, por um equívoco, em audiência 

de conciliação realizada na data de ontem - id. 30120747, foi determinado 

o cumprimento de decisão de id. 27407614 que regulamentava o direito de 

visitas do requerente para com a filha. Ocorre que, a matéria já se 

encontra em análise pelo Tribunal de Justiça na 1ª Câmara de Direito 

Privado - Agravo de Instrumento 1019241-96.2019.8.11.0000, 

oportunidade em que houve deferimento da liminar para suspender a 

decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, conforme 

comunicação de id. 28090388, razão pela qual, DEFIRO o pedido da 

requerida de id. 30126061 e REVOGO a decisão de id. 30120747 no que 

tange a determinação de cumprimento do direito de visitas, uma vez que a 

matéria é objeto de recurso com liminar deferida para suspensão dos 

efeitos da referida decisão. INTIMEM-SE às partes - via DJE, restando 

mantido o prazo para apresentação de contestação pela requerida. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS 

ASSINADO DIGITALMENTE Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

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

Processo Número: 1012816-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. M. P. (REU)

A. A. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1012816-27.2019.8.11.0041. Vistos. Chamo o feito à 

ordem. Analisando os autos, verifico que, por um equívoco, em audiência 

de conciliação realizada na data de ontem - id. 30120747, foi determinado 

o cumprimento de decisão de id. 27407614 que regulamentava o direito de 

visitas do requerente para com a filha. Ocorre que, a matéria já se 

encontra em análise pelo Tribunal de Justiça na 1ª Câmara de Direito 

Privado - Agravo de Instrumento 1019241-96.2019.8.11.0000, 

oportunidade em que houve deferimento da liminar para suspender a 

decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, conforme 

comunicação de id. 28090388, razão pela qual, DEFIRO o pedido da 

requerida de id. 30126061 e REVOGO a decisão de id. 30120747 no que 

tange a determinação de cumprimento do direito de visitas, uma vez que a 

matéria é objeto de recurso com liminar deferida para suspensão dos 

efeitos da referida decisão. INTIMEM-SE às partes - via DJE, restando 

mantido o prazo para apresentação de contestação pela requerida. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS 

ASSINADO DIGITALMENTE Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1052597-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI SOARES DE MIRANDA OAB - MT15123-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1052597-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: SAMUEL 

CAROLINO DOURADO REQUERIDO: MARCIA EGIDIA DA CRUZ CAROLINO 

VISTOS. Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS” proposta por 

SAMUEL CAROLINO DOURADO, em face de MÁRCIA EGIDIA DA CRUZ 

CAROLINO, devidamente qualificados, pretendendo a decretação do 

divórcio com a regular partilha dos bens adquiridos na constância do 

casamento, a regulamentação da guarda das filhas de maneira 

compartilhada e a fixação dos alimentos provisórios em favor das filhas no 

equivalente a 10% dos seus rendimentos, equivalendo atualmente a R$ 

211,00 (duzentos e onze reais), incialmente, distribuída para a 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital e redistribuída a este 

Juízo por meio da decisão de Id: 28788952. No Juízo de família foi 

proferida a decisão de Id: 26282453, concedendo ao autor os benefícios 

da justiça gratuita, fixando os alimentos provisórios no valor ofertado pelo 

autor e designando audiência de tentativa de conciliação, que restou 

infrutífera (termo de audiência de Id: 28324087). Por meio da petição de Id: 

28636546, o autor pleiteia a concessão de liminar para determinar que a ré 

efetue o pagamento das prestações do financiamento do veículo Chevrolet 

Sonic LTZ HB, em seu nome, sob pena de devolução do veículo que esta 

em sua posse ao autor para que possa realizar a negociação da dívida 

das prestações em atraso e a devolução do veículo. A ré apresentou a 

contestação de Id: 29336125, pleiteando a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita; a improcedência do pedido de devolução do automóvel 

SONIC; que o autor seja compelido a efetuar o pagamento dos alimentos 

provisionais fixados nos autos da medida protetiva n. 

1048399-73.2019.811.0041, reestabelecer o plano de saúde das filhas e 

desbloquear o cartão alimentação SODEXO. Os autos vieram conclusos 

para decisão. Defiro o pedido de Id: 27685703, em consequência 

determino o desentranhamento da petição de Id: 27685096, por ser 

estranha aos autos. Pleiteia o autor, por meio da petição de Id: 28636546, 

a concessão de liminar determinando que a ré, efetue o pagamento das 

prestações em atraso do veículo SONIC, financiado em seu nome e que se 

encontra na posse dela, sob pena de determinação de devolução do 

automóvel para renegociação da dívida perante a financiadora. Conforme 

acima asseverado, o referido automóvel, não pertence nem ao autor e 

nem a ré, mas sim a financiadora, tendo as partes direito à partilha do 

valor correspondente ao saldo das prestações adimplidas na constância 

do casamento. Por pertencer o veículo à financiadora, a dívida deve ser 

quitada perante a mesma, por quem a assumiu[1], sob pena de busca e 

apreensão do veículo e perdimento das parcelas já pagas pelas partes. No 

caso dos autos, as partes além do veículo financiado que se encontra na 

posse da ré, possuem outro veículo que está na posse do autor e um 

imóvel. Diante disso, cabe ao autor o adimplemento de sua obrigação 

perante a financiadora, com posterior desconto do valor das prestações 

pagas, após a data da separação, da cota parte da ré nos demais bens a 

serem partilhados ou caso assim não entenda arcar com as consequência 

dos inadimplemento, que poderá levar à busca e apreensão do veículo e 

perdimento das parcelas já pagas na constância do casamento, razão 

pela qual, INDEFIRO O PEDIDO de Id: 28636546. Em sua contestação a ré 

pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e que o autor seja 

compelido a efetuar o pagamento dos alimentos provisionais fixados nos 

autos da medida protetiva n. 1048399-73.2019.811.0041, reestabelecer o 

plano de saúde das filhas e desbloquear o cartão alimentação SODEXO. 

Tendo em vista a demonstração nos autos da hipossuficiência da autora, 

defiro o pedido da Justiça Gratuita nos moldes do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Na presente ação, foi proferida decisão acolhendo o valor 

ofertado pelo autor a título de alimentos provisórios devidos às suas filhas 

no equivalente a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos, perfazendo 

a quantia ínfima de R$ 211,00 (duzentos e onze reais). Acontece que, a 

análise dos autos, não deixa dúvida da insuficiência deste valor para 

fazer frente ao menos às necessidades básicas das filhas, duas meninas 

de 12 e 08 anos de idade, bem como, de que o autor possui maiores 

possibilidades do que as alegadas em sua petição inicial, não sendo crível 

crer que recebendo um salário médio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

conseguiria arcar com as despesas de sua casa, filhas, dois carros. Por 

tal motivo e por não estar o Juiz atrelado ao valor ofertado a título de 

alimentos[2], revogo os alimentos provisionais anteriormente fixados nos 

autos, para estabelecer a obrigação alimentícia no valor fixado 

p rov iso r iamente  nos  au tos  da  med ida  p ro te t i va  n . 

1048399-73.2019.8.11.0041, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente neste país, equivalente a R$ 522,00, que se mostra 

adequado a suprir ao menos as necessidades básicas das crianças mais 

metade das despesas extraordinárias das crianças (despesas médicas, 

dentista, material escolar). A pretensão da ré de execução dos alimentos 

fixados e não pagos pelo autor deve ser buscada por meio da ação 

competente e não nos presentes autos. Visando evitar a continuidade da 

inadimplência, bem como, a produção de maiores provas, em relação ao 

valor dos rendimentos do autor, determino a expedição de ofício ao seu 

órgão empregador (Agropecuária Fazenda Corixo Ltda, situada na 

Fazenda Corixó, Zona Rural de Barão de Melgaço/MT, CEP: 78190-000), 

para que proceda ao desconto da pensão alimentícia, na mesma data do 

pagamento do réu e o depósito na conta corrente da genitora das 

crianças, Sra. Márcia Egídia da Cruz Carolino, portadora do CPF n. 

002.398.571-27, qual seja, conta corrente n. 55393-X, agência: 3499-1, 

Banco do Brasil S/A e para que informe a esse Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, o valor dos rendimentos do autor, enviando cópia dos três 

últimos comprovantes de recebimento de salário do mesmo, sob pena de 

incorrer em delito tipificado no art. 22 da Lei de Alimentos. No mais, 

visando o regular andamento do feito e tendo em vista que a ré 

apresentou a contestação de Id: 29336125, acompanhada de documentos, 

com fundamento no art. 437 do CPC, determino a intimação do autor, via 

DJe, para, querendo, no prazo de 15 (dias), apresentar impugnação. Findo 

o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que deve ser 

certificado, por tratar os autos de ação de família em que figura vítima de 

violência doméstica (art. 698, parágrafo único, do CPC) e no qual se 

discute interesses de incapaz, colha-se o parecer do ministério público e 

renove-me à conclusão. Às providências. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 09 de março de 2020. Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito [1] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. POSSE DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE 

PARCELAS DE FINANCIAMENTO. [...]. A obrigação de pagamento das 

parcelas de financiamento de automóvel advém da própria contratualidade, 

ou seja, do compromisso assumido pelo devedor quando da aquisição do 

bem. NEGARAM PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70080511710, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 

Julgado em: 25-04-2019) [2] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE 

ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LEGITIMIDADE DA 
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GENITORA, GUARDIÃ DO MENOR, PARA INTEGRAR O PÓLO PASSIVO DA 

AÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM VALOR SUPERIOR À 

OFERTA. PEDIDO DE REDUÇÃO. [...]. Na ação de alimentos, o julgador não 

está atrelado ao valor ofertado ou pleiteado pelas partes, devendo sempre 

observar o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das 

necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os 

genitores. [...]. Decisão agravada reformada, no ponto. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 

70082638388, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 11-12-2019)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019646-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1019646-09.2019.8.11.0041. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a requerida pleiteia pela redesignação 

da Audiência de Conciliação designada nos autos para a data de 

10/03/2019, tendo em vista que estará viajando para outro país na data 

marcada – id. 29286552, com o que concorda a parte contrária – id. 

29347898. Com efeito, considerando a ausência justificada da requerida, 

declaro PREJUDICADA a Audiência de Conciliação designada nos autos 

para a referida data e, desde já, DESIGNO nova Audiência de Conciliação 

para o dia 30/06/2020 às 14h30min. INTIMEM-SE as partes, por meio de 

seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019646-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. R. P. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Processo nº 1019646-09.2019.8.11.0041. Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a requerida pleiteia pela redesignação 

da Audiência de Conciliação designada nos autos para a data de 

10/03/2019, tendo em vista que estará viajando para outro país na data 

marcada – id. 29286552, com o que concorda a parte contrária – id. 

29347898. Com efeito, considerando a ausência justificada da requerida, 

declaro PREJUDICADA a Audiência de Conciliação designada nos autos 

para a referida data e, desde já, DESIGNO nova Audiência de Conciliação 

para o dia 30/06/2020 às 14h30min. INTIMEM-SE as partes, por meio de 

seus respectivos patronos – via DJE. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004620-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA CORREA DA COSTA OAB - MT11509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1004620-68.2019.8.11.0041. REQUERIDO: ROSSELLO 

FRANSOSI REQUERENTE: GIZELLI RODRIGUES BARBOSA FRANSOSI 

VISTOS. Trata-se de “Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, 

Regularização de Guarda, Visita e Alimentos com Pedido de Antecipação 

de Tutela” proposto por Gizelli Rodrigues Barbosa Fransosi, por si e 

representando suas filhas A.R.F, A.L.R.F e Caroline Rodrigues Fransosi, 

em desfavor de Rosselo Fransosi, pretendendo a decretação do divórcio 

com a consequente partilha dos bens adquiridos na constância do 

casamento, a regularização da guarda das filhas com estabelecimento do 

direito de convivência do réu e a fixação da obrigação alimentícia em favor 

delas, incialmente distribuída perante a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca e redistribuída a este juízo por meio da decisão 

de Id: 24373767. Por meio da decisão de Id: 17778564, foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita, fixados os alimentos provisórios a ser 

pagos pelo réu às filhas do casal no equivalente a 03 (três) salários 

mínimos vigentes no país e designada audiência de tentativa de 

conciliação, na qual as partes acordaram em relação ao divórcio e 

autorização para a autora voltar a utilizar seu nome de solteira (termo de 

audiência de conciliação de Id: 18760604). No Id: 18386273, o réu 

informou a interposição de recurso de agravo de instrumento da decisão 

que fixou os alimentos provisórios, que foi julgado improcedente por meio 

do acórdão juntado no Id: 21018594. O réu apresentou a contestação de 

Id: 19257963, arguindo preliminarmente a ilegitimidade da autora para 

pleitear alimentos em favor da filha maior (Caroline Rodrigues Fransosi) e, 

no mérito, requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

concordou com o pedido de manutenção da guarda de filha A.R.F em 

favor da autora, com estabelecimento do seu direito de convivência de 

forma livre, mediante aviso antecipado, contestando os demais pedidos 

efetuados pela autora. Impugnação à contestação juntada no Id: 

20015399, na qual, a autora impugnou o pedido de Justiça Gratuita 

pretendido pelo réu e os demais termos da contestação. Por meio da 

petição de Id: 20151330, o réu insurge-se contra a impugnação à 

contestação apresentada pela autora, pleiteando a reconsideração da 

decisão que fixou os alimentos provisórios em favor das filhas com a 

redução do referido valor em razão da filha Ana Luísa ter passado a 

residir em sua companhia, pedido de redução que foi reiterado pelas 

petições de Id: 20681159, 21416438, 23667496 e 28558156 No Id: 

25668443 foi proferida decisão ratificando a decisão proferida pelo juízo 

de família e determinada a realização de estudo psicossocial do caso. A 

autora, por meio das petições de Id: 25809020 e 28984048, contesta o 

pedido do réu de redução do valor da obrigação alimentícia e informa que 

a filha Ana Luísa voltou a residir em sua companhia e está grávida. 

Relatório de Estudo Interprofissional juntado no Id: 28278498. Por meio da 

petição de Id: 285405340, a autora Ana Luísa, em razão de ter atingindo a 

maioridade, pleiteou a juntada de procuração aos autos e que o valor que 

lhe cabe a título de pensão alimentícia seja depositado diretamente em sua 

conta poupança. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Conforme acima relatado as partes, em audiência 

de tentativa de conciliação (termo de Id: 18760604), concordaram com a 

decretação do divórcio, com a autorização da autora a voltar a usar o 

nome de solteira e o réu, em sua contestação, não se impôs à pretensão 

da autora de estabelecimento da guarda da filha A.R.F de maneira 

unilateral com fixação do seu direito de convivência de maneira livre, 

desde que previamente ajustado entre as partes. Desta forma, 

considerando o que consta nos autos, verifico a ausência de litigiosidade 

entre as partes no que se refere á decretação do divórcio e ao exercício 

da guarda da filha das partes, pelo menos a princípio, de maneira unilateral 

pela autora e ao estabelecimento do direito de convivência do réu de 

maneira livre, desde que previamente ajustado entre as partes. Por tal 
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motivo, não havendo controvérsia entre as partes a esse respeito, sem 

prescindíveis delongas, com fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 66/2010, 

DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL GIZELLI RODRIGUES BARBOSA 

FRANSOSI e ROSSELLO FRANSOSI, autorizando a autora a voltar a usar 

seu nome de solteira Gizelli Rodrigues Barbosa e determino que a guarda 

da filha do casal, Alice Rodrigues Fransosi, seja exercida de maneira 

unilateral pela autora, estabelecendo o direito de convivência do réu de 

maneira livre, desde que anteriormente ajustado entre as partes. Por 

consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “a” c/c art. 354, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO DE 

AVERBAÇÃO na certidão de casamento. Em relação à guarda da filha das 

partes, Ana Luísa Rodrigues Fransosi, nascida em 18.01.2002 (documento 

de identidade de Id: 17754744), hoje com 18 (dezoito) anos de idade, o 

presente pedido perdeu o objeto, em razão de ela ter atingido a maioridade 

(art. 5.º do CC) e nossa Lei Civil não permitir a guarda de pessoa capaz 

(art. 1.630 do CC). Nesse sentido: “SENTENÇA ESTRANGEIRA 

CONTESTADA. GUARDA. CURADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DOS ARTS. 5º E 6º DA RESOLUÇÃO STJ N. 9/2005. 

CITAÇÃO POR EDITAL. MAIORIDADE. PERDA DO OBJETO. 1 e 2 - [...]. 3- 

De fato, a sentença homologanda atendeu aos requisitos legais para 

concessão do exequatur. Não obstante, o filho alcançou a maioridade em 

25/01/2014, tanto pela lei brasileira (art. 5º, caput, do Código Civil 

Brasileiro), quanto pela lei francesa (art. 488 do Código Civil Francês). E o 

art. 1.630 do Código Civil Brasileiro não permite a guarda de pessoa 

capaz. 4- [...] 5- Pedido de homologação indeferido.” (SEC 11.686/EX, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 

18/11/2015) Por tal motivo, em relação ao pedido de guarda da filha ANA 

LUÍSA RODRIGUES FRANSOSI, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI c/c art. 354, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da perda 

do objeto. Em sua contestação requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, o que foi impugnado pela autora, sob o argumento de que 

a remuneração por ele recebida não lhe possibilita o gozo de tal benefício. 

A despeito das irresignação da autora e do valor da remuneração do réu, 

verifica-se nos autos, por meio de todos os documentos até agora 

juntados, que ele realmente encontra-se, ao menos momentaneamente, em 

uma situação financeira que não lhe permite arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios, razão pela qual, concedo-lhe os 

benefícios da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do Código de Processo 

Civil. No mais, deve prosperar a arguição preliminar do réu de ilegitimidade 

da autora para pleitear alimentos em favor da filha Caroline Rodrigues 

Fransosi, em razão de sua maioridade (documento de identidade de Id: 

17754744), sendo necessário, portanto, a regularização de sua 

representação processual no que se refere à pretensão da fixação da 

obrigação alimentícia, oportunizando a ela a produção de provas de suas 

necessidades. Corroborando esse entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA E DE ALIMENTOS. 

FILHO QUE IMPLEMENTOU A MAIORIDADE NO CURSO DO FEITO. PEDIDO 

DE GUARDA PREJUDICADO. ALIMENTOS. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Embora esteja prejudicado o pedido de 

alteração de guarda do filho ora agravante, que atingiu a maioridade civil 

no curso do processo, o fato é que também pediu alimentos, devendo, 

portanto, ser regularizada a sua representação processual, 

oportunizando-se a produção de provas quanto à sua necessidade, que, 

agora, não é mais presumida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70077249100, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/06/2018) 

Diante disso, determino a intimação da autora (via DJe), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual de sua 

filha Caroline Rodrigues Fransosi, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito no que se refere ao seu pedido de alimentos e 

revogação da tutela deferida antecipadamente. Em razão de a autora Ana 

Luísa Rodrigues Fransosi, ter atingido a maioridade no curso do processo 

e ter constituído advogada diversa de sua genitora, determino a sua 

intimação (via DJe), para que no prazo de 15 (quinze) dias ratificar ou 

retificar os termos da inicial no que se refere à sua pretensão de fixação 

da obrigação alimentícia, especificando seu pedido, já que os alimentos 

foram fixados nos autos intuito familie e agora a autora pretende o 

estabelecimento da obrigação de forma separada a seu favor. 

Inconformado com o estabelecimento da obrigação alimentícia em favor 

das filhas no equivalente a três salários mínimos o réu interpôs recurso de 

agravo de instrumento da decisão, que foi julgado improcedente e 

protocolou diversos pedidos de reconsideração da decisão com a 

redução do valor fixado. Pelo que consta nos autos, a despeito de 

acontecimentos no curso do processo, atualmente a situação verificada 

entre as partes é a mesma da data da propositura da ação, ou seja, as 

filhas do casal residindo com a autora, com o agravante de que a filha Ana 

Luísa está grávida, diante disso e considerando as regularizações que 

precisam ser efetuadas nos autos pelas filhas maiores do casal, 

INDEFIRO, por ora, a pretensão do réu de redução do valor dos alimentos 

fixados em favor das filhas, que pode ser revisto caso as filhas maiores 

não adotem as providências acima determinadas. No mais, verifica-se que 

restou a ser resolvido entre as partes, apenas a questão referente ao 

valor dos alimentos devidos às filhas e à partilha de bens, razão pela qual, 

determino a intimação das partes (via DJe) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem o interesse na designação de audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada por esta Magistrada. Findo os 

prazos acima deferidos, havendo manifestação ou não, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão para designação de audiência de 

tentativa de conciliação, caso haja interesse das partes ou saneamento do 

feito, regularizando o polo ativo e fixando os pontos controvertidos. 

Intimem-se as partes via DJe. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 04 de março 

de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004620-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA CORREA DA COSTA OAB - MT11509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1004620-68.2019.8.11.0041. REQUERIDO: ROSSELLO 

FRANSOSI REQUERENTE: GIZELLI RODRIGUES BARBOSA FRANSOSI 

VISTOS. Trata-se de “Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, 

Regularização de Guarda, Visita e Alimentos com Pedido de Antecipação 

de Tutela” proposto por Gizelli Rodrigues Barbosa Fransosi, por si e 

representando suas filhas A.R.F, A.L.R.F e Caroline Rodrigues Fransosi, 

em desfavor de Rosselo Fransosi, pretendendo a decretação do divórcio 

com a consequente partilha dos bens adquiridos na constância do 

casamento, a regularização da guarda das filhas com estabelecimento do 

direito de convivência do réu e a fixação da obrigação alimentícia em favor 

delas, incialmente distribuída perante a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca e redistribuída a este juízo por meio da decisão 

de Id: 24373767. Por meio da decisão de Id: 17778564, foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita, fixados os alimentos provisórios a ser 

pagos pelo réu às filhas do casal no equivalente a 03 (três) salários 

mínimos vigentes no país e designada audiência de tentativa de 

conciliação, na qual as partes acordaram em relação ao divórcio e 

autorização para a autora voltar a utilizar seu nome de solteira (termo de 

audiência de conciliação de Id: 18760604). No Id: 18386273, o réu 

informou a interposição de recurso de agravo de instrumento da decisão 

que fixou os alimentos provisórios, que foi julgado improcedente por meio 

do acórdão juntado no Id: 21018594. O réu apresentou a contestação de 

Id: 19257963, arguindo preliminarmente a ilegitimidade da autora para 

pleitear alimentos em favor da filha maior (Caroline Rodrigues Fransosi) e, 

no mérito, requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

concordou com o pedido de manutenção da guarda de filha A.R.F em 

favor da autora, com estabelecimento do seu direito de convivência de 

forma livre, mediante aviso antecipado, contestando os demais pedidos 

efetuados pela autora. Impugnação à contestação juntada no Id: 
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20015399, na qual, a autora impugnou o pedido de Justiça Gratuita 

pretendido pelo réu e os demais termos da contestação. Por meio da 

petição de Id: 20151330, o réu insurge-se contra a impugnação à 

contestação apresentada pela autora, pleiteando a reconsideração da 

decisão que fixou os alimentos provisórios em favor das filhas com a 

redução do referido valor em razão da filha Ana Luísa ter passado a 

residir em sua companhia, pedido de redução que foi reiterado pelas 

petições de Id: 20681159, 21416438, 23667496 e 28558156 No Id: 

25668443 foi proferida decisão ratificando a decisão proferida pelo juízo 

de família e determinada a realização de estudo psicossocial do caso. A 

autora, por meio das petições de Id: 25809020 e 28984048, contesta o 

pedido do réu de redução do valor da obrigação alimentícia e informa que 

a filha Ana Luísa voltou a residir em sua companhia e está grávida. 

Relatório de Estudo Interprofissional juntado no Id: 28278498. Por meio da 

petição de Id: 285405340, a autora Ana Luísa, em razão de ter atingindo a 

maioridade, pleiteou a juntada de procuração aos autos e que o valor que 

lhe cabe a título de pensão alimentícia seja depositado diretamente em sua 

conta poupança. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Conforme acima relatado as partes, em audiência 

de tentativa de conciliação (termo de Id: 18760604), concordaram com a 

decretação do divórcio, com a autorização da autora a voltar a usar o 

nome de solteira e o réu, em sua contestação, não se impôs à pretensão 

da autora de estabelecimento da guarda da filha A.R.F de maneira 

unilateral com fixação do seu direito de convivência de maneira livre, 

desde que previamente ajustado entre as partes. Desta forma, 

considerando o que consta nos autos, verifico a ausência de litigiosidade 

entre as partes no que se refere á decretação do divórcio e ao exercício 

da guarda da filha das partes, pelo menos a princípio, de maneira unilateral 

pela autora e ao estabelecimento do direito de convivência do réu de 

maneira livre, desde que previamente ajustado entre as partes. Por tal 

motivo, não havendo controvérsia entre as partes a esse respeito, sem 

prescindíveis delongas, com fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da 

Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 66/2010, 

DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL GIZELLI RODRIGUES BARBOSA 

FRANSOSI e ROSSELLO FRANSOSI, autorizando a autora a voltar a usar 

seu nome de solteira Gizelli Rodrigues Barbosa e determino que a guarda 

da filha do casal, Alice Rodrigues Fransosi, seja exercida de maneira 

unilateral pela autora, estabelecendo o direito de convivência do réu de 

maneira livre, desde que anteriormente ajustado entre as partes. Por 

consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “a” c/c art. 354, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso desta decisão, expeça-se o competente MANDADO DE 

AVERBAÇÃO na certidão de casamento. Em relação à guarda da filha das 

partes, Ana Luísa Rodrigues Fransosi, nascida em 18.01.2002 (documento 

de identidade de Id: 17754744), hoje com 18 (dezoito) anos de idade, o 

presente pedido perdeu o objeto, em razão de ela ter atingido a maioridade 

(art. 5.º do CC) e nossa Lei Civil não permitir a guarda de pessoa capaz 

(art. 1.630 do CC). Nesse sentido: “SENTENÇA ESTRANGEIRA 

CONTESTADA. GUARDA. CURADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DOS ARTS. 5º E 6º DA RESOLUÇÃO STJ N. 9/2005. 

CITAÇÃO POR EDITAL. MAIORIDADE. PERDA DO OBJETO. 1 e 2 - [...]. 3- 

De fato, a sentença homologanda atendeu aos requisitos legais para 

concessão do exequatur. Não obstante, o filho alcançou a maioridade em 

25/01/2014, tanto pela lei brasileira (art. 5º, caput, do Código Civil 

Brasileiro), quanto pela lei francesa (art. 488 do Código Civil Francês). E o 

art. 1.630 do Código Civil Brasileiro não permite a guarda de pessoa 

capaz. 4- [...] 5- Pedido de homologação indeferido.” (SEC 11.686/EX, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 

18/11/2015) Por tal motivo, em relação ao pedido de guarda da filha ANA 

LUÍSA RODRIGUES FRANSOSI, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI c/c art. 354, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da perda 

do objeto. Em sua contestação requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, o que foi impugnado pela autora, sob o argumento de que 

a remuneração por ele recebida não lhe possibilita o gozo de tal benefício. 

A despeito das irresignação da autora e do valor da remuneração do réu, 

verifica-se nos autos, por meio de todos os documentos até agora 

juntados, que ele realmente encontra-se, ao menos momentaneamente, em 

uma situação financeira que não lhe permite arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios, razão pela qual, concedo-lhe os 

benefícios da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do Código de Processo 

Civil. No mais, deve prosperar a arguição preliminar do réu de ilegitimidade 

da autora para pleitear alimentos em favor da filha Caroline Rodrigues 

Fransosi, em razão de sua maioridade (documento de identidade de Id: 

17754744), sendo necessário, portanto, a regularização de sua 

representação processual no que se refere à pretensão da fixação da 

obrigação alimentícia, oportunizando a ela a produção de provas de suas 

necessidades. Corroborando esse entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA E DE ALIMENTOS. 

FILHO QUE IMPLEMENTOU A MAIORIDADE NO CURSO DO FEITO. PEDIDO 

DE GUARDA PREJUDICADO. ALIMENTOS. REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE. Embora esteja prejudicado o pedido de 

alteração de guarda do filho ora agravante, que atingiu a maioridade civil 

no curso do processo, o fato é que também pediu alimentos, devendo, 

portanto, ser regularizada a sua representação processual, 

oportunizando-se a produção de provas quanto à sua necessidade, que, 

agora, não é mais presumida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70077249100, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 28/06/2018) 

Diante disso, determino a intimação da autora (via DJe), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual de sua 

filha Caroline Rodrigues Fransosi, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito no que se refere ao seu pedido de alimentos e 

revogação da tutela deferida antecipadamente. Em razão de a autora Ana 

Luísa Rodrigues Fransosi, ter atingido a maioridade no curso do processo 

e ter constituído advogada diversa de sua genitora, determino a sua 

intimação (via DJe), para que no prazo de 15 (quinze) dias ratificar ou 

retificar os termos da inicial no que se refere à sua pretensão de fixação 

da obrigação alimentícia, especificando seu pedido, já que os alimentos 

foram fixados nos autos intuito familie e agora a autora pretende o 

estabelecimento da obrigação de forma separada a seu favor. 

Inconformado com o estabelecimento da obrigação alimentícia em favor 

das filhas no equivalente a três salários mínimos o réu interpôs recurso de 

agravo de instrumento da decisão, que foi julgado improcedente e 

protocolou diversos pedidos de reconsideração da decisão com a 

redução do valor fixado. Pelo que consta nos autos, a despeito de 

acontecimentos no curso do processo, atualmente a situação verificada 

entre as partes é a mesma da data da propositura da ação, ou seja, as 

filhas do casal residindo com a autora, com o agravante de que a filha Ana 

Luísa está grávida, diante disso e considerando as regularizações que 

precisam ser efetuadas nos autos pelas filhas maiores do casal, 

INDEFIRO, por ora, a pretensão do réu de redução do valor dos alimentos 

fixados em favor das filhas, que pode ser revisto caso as filhas maiores 

não adotem as providências acima determinadas. No mais, verifica-se que 

restou a ser resolvido entre as partes, apenas a questão referente ao 

valor dos alimentos devidos às filhas e à partilha de bens, razão pela qual, 

determino a intimação das partes (via DJe) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem o interesse na designação de audiência de 

tentativa de conciliação a ser realizada por esta Magistrada. Findo os 

prazos acima deferidos, havendo manifestação ou não, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão para designação de audiência de 

tentativa de conciliação, caso haja interesse das partes ou saneamento do 

feito, regularizando o polo ativo e fixando os pontos controvertidos. 

Intimem-se as partes via DJe. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 04 de março 

de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Portaria

PORTARIA N. 01/2020 - GAB

A Doutora TATIANE COLOMBO, Juíza de Direito II da 2ª Vara Esp. De 

Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, no uso de 

suas atribuições legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 - Novo Coronavírus -, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20/03/2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete do juiz II 

da 2ª Vara Esp. De Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de 

Cuiabá/MT, será realizado por videoconferência, através da ferramenta 
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tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: 65 99628-4587 

(whatsapp) ou através do e-mail: tatiane.colombo@tjmt.nmicrosoft.com 

para o regular agendamento.

Art. 3° São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II - O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone, bem como informar seu 

usuário Skype, para que a chamada seja feita no dia agendado;

IV - Realizar o agendamento prévio estabelecido no ar t. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

 V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

 VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

 VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via 

SKYPE.

§1 º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

§2°. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3°. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4°. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5°. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à assessoria de gabinete 

informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, qualquer 

alteração de agenda.

Art. 4° os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário no período das 14h às 18h.

Art. 5°. Caberá à Assessoria de Gabinete, juntamente com o magistrado, 

controlar a agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as 

providências para o adequado funcionamento do sistema.

§1º. Deverá a Assessoria de Gabinete manter registro de todas as 

ligações solicitando agendamento, com identificação dos dados 

constantes no art. 3º, bem como o resultado do agendamento.

Art. 6º. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo 

para eventual controle de conteúdo.

Art. 7º. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art . 8º Esta portaria entra em vigor 20/03/2020.

 Cuiabá/MT., 19 de março de 2020

Tatiane Colombo

Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012880-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1012880-37.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ERIANE 

DE MORAES CANUTO REQUERIDO: WILLIAN DIAS CORREA Vistos etc. 

Trata-se de pedido de concessão de novo prazo para apresentação de 

contestação, formulado pelo patrono do requerido em petição ID. 

30377816. Apregoa a patrona do requerido em epítome, que é a única 

responsável pela ação que tramita neste juízo, porém é genitora de um 

menor portador de necessidades especiais, conforme relatório médico em 

anexo, e faz uso de medicação controlada e, encontra-se tendo crises 

convulsivas acima do normal devido ao seu agravamento de saúde com 

internação na UTI com quadro de pneumonia bacteriana por bronco 

aspiração, o que vem ocasionando dano ao exercício das obrigações 

desta patrona, pois é a única responsável pelo menor conforme termo de 

guarda em anexo; que o menor permanece com quadro de saúde 

prejudicado, e sua genitora vem encontrando dificuldades em exercer sua 

profissão de forma adequada, pois não possui condições financeiras de 

contratar enfermeira para os cuidados necessários, e não possui 

parentes na cidade que poderia contribuir com os cuidados do menor; que 

o genitor do menor não o procura há mais de 14 (quatorze anos); que para 

poder comparecer em audiências depende sempre de auxílio de amigos 

para ficar por um tempo limitado, não havendo como cuidarem do menor 

dentro do quadro de saúde que atualmente o menor se encontra. O artigo 

223 e seus parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil dispõe que: 

art. 223 - Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte 

e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2º Verificada 

a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe 

assinar. Lucubrando os autos, verifico que o requerido acostou diversa 

documentação, a saber: Ids. 30377817 a 30377824, aptas a comprovar o 

alegado, sobretudo, a comprovar que houve evento alheio à vontade da 

parte e que lhe impediu de apresentar contestação no prazo legal, motivo 

pelo qual impõe-se o deferimento do pleito. Posto isto, pelos fundamentos 

acima expendidos, defiro o pedido em comento e, por corolário, concedo o 

prazo de 15 para o réu apresentar contestação, no termos do disposto na 

decisão ID. 22051316. Intime-se o réu, por meio de sua patrona, via DJE, 

para que tome ciência desta decisão e apresente contestação no prazo 

concedido. Decorrido o prazo e, apresentada a contestação, intime-se a 

parte autora, via DJE, para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 20 de março de 

2020 Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1038402-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. D. A. Y. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GISELE WAHL CARNEIRO DA SILVA OAB - MT11240-O 

(ADVOGADO(A))

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA OAB - MT23656/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST OAB - MT9570-O 

(ADVOGADO(A))

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1038402-66.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LETICIA 

DE AVILA Y FRANCO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: GUILHERME VINE Vistos etc. Lucubrando o feito, 

observo que a parte ré apresentou resposta escrita (ID. 29093640). 

Intime-se via DJE o patrono da vítima para que se manifeste sobre a 

contestação (ID. 29093640), no prazo de 15 dias. Após, volvam-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 17 de março de 

2020. Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1004755-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. P. (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. E. S. (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1004755-46.2020.8.11.0041. VÍTIMA: FABRICIA 

FERREIRA PAJANOTI PARTE RE: G. C. E. S. Vistos etc. Observa-se da 

decisão de id n. 30078532 que este Juízo determinou a redistribuição de 

forma física do pedido de prisão preventiva formulado pela Autora, pois o 

requerimento não pode ser analisado incidentalmente nos presentes autos 

de medidas protetivas, por se tratar de matéria criminal. Não obstante, a 

Requerente reiterou o pedido de prisão preventiva e ainda requereu a 

busca e apreensão de bens, matéria esta que deve ser apreciada no 

processo de conhecimento correspondente. Desse modo, e nos termos da 

decisão supracitada, deixo de apreciar os requerimentos contidos na 

petição de id n. 30467138. Consigno que a medida protetiva tem natureza 

jurídica de ação cautelar satisfativa, razão pela qual eventual discussão 

de matéria criminal deve ser realizado em autos próprios, como já há o 

requerimento de prisão preventiva na espécie, assim como eventual 

matéria cível deverá ser discutida por meio da ação cível cabível. A fim de 

se evitar confusão processual, advirto a parte interessada da 

necessidade de ajuizar a ação correspondente ao bem jurídico pretendido, 

evitando a juntada desnecessária de requerimentos que não serão 

apreciados nos presentes autos de medidas protetivas. Intimem-se as 

partes da presente através de seus advogados e, após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Cuiabá-MT, 23 

de março de 2020. Tatiane Colombo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055636-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. G. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1055636-61.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CASSIANI ROBERTA GUILHERME FRANCO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JOAO CARLOS DA COSTA NETO Vistos etc. Intime-se, via DJE, 

o patrono da parte autora para que se manifeste sobre a diligência de ID. 

29679257. Após, volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 23 de março de 2020. Assinado Eletronicamente 

Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009650-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1009650-84.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CRISLAINE ARAUJO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

WILLIAN PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Intimem-se as partes para que 

especifiquem, no prazo de 10 dias, as provas que pretendem produzir 

justificadamente, sob pena de indeferimento. Em seguida, considerando 

que a presente ação versa sobre interesse de incapaz, abra-se vista ao 

Ministério público para especificação de eventual prova que pretenda 

produzir. Após, volvam-me conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado do mérito. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 23 

de março de 2020. Jeverson Luiz Quintieri Juiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1034507-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHEILA FERREIRA DA SILVA OAB - 033.487.581-14 (REPRESENTANTE)

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEVERSON LUIZ QUINTEIRO

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1034507-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WAGNER 

SILVA CAMPOS REU: E. F. D. S. C. REPRESENTANTE: SHEILA FERREIRA 

DA SILVA Vistos etc. Considerando que houve decisão nos autos de 

Conflito de Competência n. 1004829-29.2020.8.11.0000 designando este 

juízo para análise de eventual pedido de urgência e, considerando que a 

ação versa sobre direitos indisponíveis de menores, matéria que por si só 

demanda certa urgência, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação 

à contestação ID. 1054001-45 e documentos que acompanham. Após, 

decorrido o prazo, certifique-se e volvam-me conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. Jeverson Luiz 

Quintieri Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

Juizado da Infância e Juventude

Portaria

PORTARIA N. 03 DE 23 DE MARÇO DE 2020

 Disciplina os procedimentos a serem adotados em relação aos processos 

e incidentes físicos relativos à Infância e Juventude durante o período de 

vigência da Portaria-Conjunta n. 249, no âmbito das Varas Especializadas 

da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, e dá outras providências.

 Cristiane Padim da Silva, Juíza de Direito e Dirigente Administrativa da 

Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, no uso da 

atribuição que lhe confere a Portaria n. 22/2019 do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso;

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do 

serviço judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho e alterando 

a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso;

Considerando a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, que 

estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão 

Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, 
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dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que os processos das Varas Especializadas da Infância e 

Juventude ainda não foram inseridas no Processo Judicial Eletrônico e 

tramitam de forma física;

Considerando que o Sistema Apolo somente pode ser acessado pela Rede 

do Poder Judiciário;

Considerando a necessidade de garantir maior eficiência e agilidade na 

prestação jurisdicional.

Resolve:

Art. 1º. Estabelecer que, no período de regime obrigatório de teletrabalho 

instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e durante o 

horário de expediente forense, a comunicação com as secretarias das 

unidades judiciárias seja realizada por meio dos seguintes endereços 

eletrônicos (também disponibilizados no seguinte endereço eletrônico: 

h t t p : / / w w w . t j m t . j u s . b r / 

Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf33eae):

Nome: E-mail: Telefone:

Gestão Geral jij@tjmt.jus.br

(65) 98141-0802

Wagner de Alencar Ferreira

Distribuidor jij.distribuidor@tjmt.jus.br

benedita.zozima@tjmt.jus.br

(65) 99226-1650

Benedita Zózima de Almeida Correa da Costa

Secretaria da 1ª Vara Inf. e Juv. jij.1vara@tjmt.jus.br

(65) 99208-4708

Valcides Ferreira de Assis

Secretaria da 2ª Vara Inf. e Juv. jij.2vara@tjmt.jus.br

(65) 99633-3030

Noara Elisa Nilson

Art. 2º. Estabelecer que no período de regime obrigatório de teletrabalho 

instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e durante o 

horário de expediente forense, a comunicação com os gabinetes das 

unidades judiciárias será realizada por meio dos seguintes endereços 

eletrônicos:

Nome: E-mail: Telefone:

Gabinete da 1ª Vara Inf. e Juv. jij.gab1vara@tjmt.jus.br

ariany.oliveira@tjmt.jus.br

murilo.albuquerque@tjmt.jus.br

(65) 99291-2165

Ariany Michelle Prudêncio de Oliveira Leite

(65) 99695-5559

Murilo Victório Albuquerque

Gabinete da 2ª Vara Inf. e Juv. jij.gab2vara@tjmt.jus.br

(65) 99610-5515

Kamilla Thayanne Wande dos Santos Ferreira

Art. 3º. Em caso de necessidade de medida urgente em processos que 

tramitam nas Varas da Infância e Juventude, nos termos das Portarias 

citadas, o Advogado, Delegado, Defensor Público ou Promotor de Justiça, 

ou entidade pertinente, deverá encaminhar o pedido diretamente no e-mail 

das secretarias, acima indicados.

Parágrafo 1º. O e-mail deverá ser, preferencialmente o funcional, devendo 

conter a qualificação do advogado ou do Agente Público responsável pela 

petição, a qual deverá observar fielmente as normas processuais.

Parágrafo 2º. A decisão será devolvida no mesmo e-mail de 

encaminhamento do pedido.

Art. 4º. O respectivo juízo analisará o pedido e resolverá se é caso de 

urgência, conforme especificado nas portarias-conjuntas referidas, 

decidindo em seguida o encaminhamento que será dado à questão.

Art. 5º. Durante os dias de expediente do Poder Judiciário, os 

interessados (advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho 

Tutelar e outras entidades) deverão encaminhar os EXPEDIENTES INICIAIS 

URGENTES por meio do e-mail institucional: jij.distribuidor@tjmt.jus.br, com 

cópia para o e-mail: benedita.zozima@tjmt.jus.br.

Parágrafo 1º. O servidor responsável pelo Cartório Distribuidor 

responsável pelo recebimento dos pedidos de urgência deverá promover 

o protocolo/distribuição dos processos no Sistema Apolo, tão logo tenha 

acesso ao mesmo.

Art. 6º. Estabelecer o período das 12h às 13h para carga e devolução de 

processos físicos, em caso de urgência, conforme especificado nas 

portarias-conjuntas referidas e, desde que previamente ajustado de forma 

antecipada com o servidor responsável pela secretaria a que se refira a 

medida.

Parágrafo único: O servidor deverá informar antecipadamente à 

administração do Juizado acerca da necessidade de sua presença no 

prédio, solicitando autorização – por qualquer meio – da sua entrada, isso 

para evitar a aglomeração de pessoas na estrutura do poder judiciário, 

vedada pela alta administração do Tribunal de Justiça.

 Art. 8º. Estabelecer que as decisões urgentes sejam cumpridas pelo(a) 

oficial(a) de justiça do plantão diário da Justiça da Infância e Juventude 

durante o prazo previsto na Portaria-Conjunta n. 249/2020, sendo os 

mandados encaminhados por meio do e- mail funcional do oficial de justiça 

plantonista, para o devido cumprimento conforme decisão de cada Juíza.

Art. 9º. Estabelecer que os mandados de internação e de outras medidas 

cautelares sejam encaminhados por e-mail da respectiva autoridade 

competente par ao cumprimento, devendo os gestores certificarem tal 

situação.

Parágrafo único – Fica suspensa a remessa de objetos apreendidos à 

Secretaria da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude durante o 

prazo previsto na Portaria-Conjunta n. 249/2020.

Art. 10. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data.

Art. 11. - Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente no portão de 

entrada do prédio das Varas Especializadas da Infância e Juventude, e 

após, encaminhe-se, para conhecimento para à Presidência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso – CGJ-MT, Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude, Defensoria Pública da Infância e Juventude, Delegacia 

Especializada da Infância e Juventude, Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional Cuiabá, Conselho Tutelar, Unidades de internação da Capital.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

 CRISTIANE PADIM DA SILVA

Juíza de Direito e Dirigente Administrativa da Justiça da Infância e 

Juventude

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014113-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014113-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SUSANA NUNES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014119-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REU)

 

PROCESSO n. 1014119-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
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DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014120-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE REGINA CONCEICAO GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014120-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDVANE REGINA 

CONCEICAO GONCALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 11/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 21 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014130-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARQUES DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014130-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

MARQUES DA SILVA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 11/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014131-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY EVILLYN DE ALMEIDA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014131-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIELLY 

EVILLYN DE ALMEIDA PEGORARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007636-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LUIZ NASCIMENTO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1007636-53.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O , para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014137-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE MARQUES DA SILVA (AUTOR)

AIRTON BONETE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014137-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AIRTON BONETE 

DOS SANTOS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIEL 

DAVID MARTINS SANTANA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

11/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013901-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013901-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O , da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª 

JEC Data: 09/12/2019 Hora: 11:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 29 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013901-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

1013901-71.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O ,para que efetue o 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012033-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA JERONIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA JERONIMO OAB - MT10323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1012033-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: GUSTAVO 

ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012447-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAFAEL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1012447-56.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016414-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

1016414-12.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O para que efetue o cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014388-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR QUADROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1014388-41.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A para que efetue 

o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10%.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012033-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA JERONIMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA JERONIMO OAB - MT10323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

1012033-58.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação 

vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: ELIDA 

PEREIRA JERONIMO - MT10323/O para que se manifeste no prazo de 5 

dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como, a satisfação do débito, 

caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à extinção do 

processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014176-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014176-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIS REGINA DE 

DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO FELIPE PIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014184-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEDISOM TRAJANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014184-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WEDISOM 

TRAJANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: COPEL DISTRIBUICAO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014192-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON FLEURY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014192-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EWERTON 

FLEURY DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014200-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANDRADE AZEVEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014200-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO 

ANDRADE AZEVEDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014204-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014204-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: CLARO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014208-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANDIA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014208-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORLEANDIA 

BORGES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014227-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DA SILVA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014227-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELE DA 

SILVA MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020422-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ALVES FEITOSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020422-32.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: OSVALDO ALVES FEITOSA 

JUNIOR Vistos. Processo em fase de Penhora. I - Para que não haja 

penhora de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas 

constrições de valores remanescentes, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 dias, apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, 

demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo constar todos os 

parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, índices de 

juros e correção monetária), sob pena de arquivamento. II - 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020648-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE CARVALHO SIQUEIRA (EXECUTADO)

RENATO ANTONIO SANTOS EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 
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DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020648-37.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS EXECUTADO: RENATO 

ANTONIO SANTOS EVANGELISTA, RAPHAEL DE CARVALHO SIQUEIRA 

Vistos. Processo em fase de Penhora. I - Para que não haja penhora de 

valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de 

valores remanescentes, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 

dias, apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o 

valor atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do 

cálculo (valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. II - Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a 

conclusão (para SON). IV - Não havendo manifestação, com base no 

artigo 921, inciso III e § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e 

arquive-se provisoriamente. Decorrido o prazo de um ano, sem 

manifestação da parte credora, começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009228-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDO GOMES DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009228-35.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA EXECUTADO: 

NILDO GOMES DAMASCENO Vistos. Processo em fase de Penhora. I - 

Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique em 

sucessivas constrições de valores remanescentes, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha de cálculo detalhada 

e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo constar 

todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, 

índices de juros e correção monetária), sob pena de arquivamento. II - 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012785-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELLE AMANDA DE SOUZA GUERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1012785-30.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

SIBELLE AMANDA DE SOUZA GUERRA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. 

Processo em fase de Penhora. I - Para que não haja penhora de valor 

inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de valores 

remanescentes, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 

(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. II - Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a 

conclusão (para SON). IV - Não havendo manifestação, com base no 

artigo 921, inciso III e § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e 

arquive-se provisoriamente. Decorrido o prazo de um ano, sem 

manifestação da parte credora, começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006259-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA DOMINGAS DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1006259-47.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ODILZA DOMINGAS DA GUIA REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos. Processo em fase 

de Penhora. I - Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e 

isso implique em sucessivas constrições de valores remanescentes, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha de 

cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e 

fazendo constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, 

termo final, índices de juros e correção monetária), sob pena de 

arquivamento. II - Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002500-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA CAMPOS MELO E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002500-41.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA EXECUTADO: BIANCA CAMPOS MELO E 

SILVA Vistos. Processo em fase de Penhora. I - Para que não haja 
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penhora de valor inferior ao devido e isso implique em sucessivas 

constrições de valores remanescentes, intime-se a parte credora para, no 

prazo de 5 dias, apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, 

demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo constar todos os 

parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, índices de 

juros e correção monetária), sob pena de arquivamento. II - 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004602-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAYANNA CHRYSTINA PEDROSO REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004602-70.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

EXECUTADO: RHAYANNA CHRYSTINA PEDROSO REIS Vistos. Processo 

em fase de Penhora. I - Para que não haja penhora de valor inferior ao 

devido e isso implique em sucessivas constrições de valores 

remanescentes, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 

(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. II - Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a 

conclusão (para SON). IV - Não havendo manifestação, com base no 

artigo 921, inciso III e § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e 

arquive-se provisoriamente. Decorrido o prazo de um ano, sem 

manifestação da parte credora, começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021340-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROMERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1021340-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

LOURIVAL ROMERA EXECUTADO: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos. 

Processo em fase de Penhora. I - Para que não haja penhora de valor 

inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de valores 

remanescentes, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 

(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. II - Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a 

conclusão (para SON). IV - Não havendo manifestação, com base no 

artigo 921, inciso III e § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e 

arquive-se provisoriamente. Decorrido o prazo de um ano, sem 

manifestação da parte credora, começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011090-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1011090-41.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

LUIZ GUILHERME FERNANDES DA SILVA EXECUTADO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos. Processo em fase de 

Penhora. I - Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso 

implique em sucessivas constrições de valores remanescentes, intime-se 

a parte credora para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha de cálculo 

detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo 

constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo 

final, índices de juros e correção monetária), sob pena de arquivamento. II 

- Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005123-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELLIPE BAEZ MALHEIROS OAB - MT18517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005123-15.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

SILVIO DA SILVA PEREIRA EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. 

Processo em fase de Penhora. I - Para que não haja penhora de valor 

inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de valores 

remanescentes, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 
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(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. II - Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a 

conclusão (para SON). IV - Não havendo manifestação, com base no 

artigo 921, inciso III e § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e 

arquive-se provisoriamente. Decorrido o prazo de um ano, sem 

manifestação da parte credora, começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005295-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIRE DO ROSARIO RODRIGUES (EXECUTADO)

LARISSA SANTOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1005295-20.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: 

STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: LARISSA SANTOS DE 

ALMEIDA, MARIA NEIRE DO ROSARIO RODRIGUES Vistos. Processo em 

fase de Penhora. I - Para que não haja penhora de valor inferior ao devido 

e isso implique em sucessivas constrições de valores remanescentes, 

intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha de 

cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e 

fazendo constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, 

termo final, índices de juros e correção monetária), sob pena de 

arquivamento. II - Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da 

função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014473-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BORDAS DA CHAPADA BLOCO B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANILDES BENEDITA SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

FARIDE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1014473-27.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO BORDAS DA CHAPADA BLOCO B EXECUTADO: FARIDE 

FERNANDES DA SILVA, IZANILDES BENEDITA SOUZA CAMPOS Vistos. 

Processo em fase de Penhora. I - Para que não haja penhora de valor 

inferior ao devido e isso implique em sucessivas constrições de valores 

remanescentes, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar planilha de cálculo detalhada e legível, demonstrando o valor 

atualizado do débito e fazendo constar todos os parâmetros do cálculo 

(valor base, termo inicial, termo final, índices de juros e correção 

monetária), sob pena de arquivamento. II - Recomenda-se, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a 

conclusão (para SON). IV - Não havendo manifestação, com base no 

artigo 921, inciso III e § 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e 

arquive-se provisoriamente. Decorrido o prazo de um ano, sem 

manifestação da parte credora, começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (artigo 921, § 4º, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004850-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCOS ABREU DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1004850-36.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

DANIEL MARCOS ABREU DOS SANTOS EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Penhora. I - Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso 

implique em sucessivas constrições de valores remanescentes, intime-se 

a parte credora para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha de cálculo 

detalhada e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo 

constar todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo 

final, índices de juros e correção monetária), sob pena de arquivamento. II 

- Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013098-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITY JULIANA BATISTA DA GUIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013098-88.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA EXECUTADO: 

KEITY JULIANA BATISTA DA GUIA Vistos. Processo em fase de Penhora. 

I - Para que não haja penhora de valor inferior ao devido e isso implique em 

sucessivas constrições de valores remanescentes, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 5 dias, apresentar planilha de cálculo detalhada 

e legível, demonstrando o valor atualizado do débito e fazendo constar 

todos os parâmetros do cálculo (valor base, termo inicial, termo final, 
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índices de juros e correção monetária), sob pena de arquivamento. II - 

Recomenda-se, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. III - Com a manifestação, renove-se a conclusão (para 

SON). IV - Não havendo manifestação, com base no artigo 921, inciso III e 

§ 3º, do CPC, suspenda-se o trâmite do feito e arquive-se provisoriamente. 

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação da parte credora, 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º, 

do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014258-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014258-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA SILVA 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014266-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIS SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014266-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEORGE LUIS 

SANTOS GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA 

CORREA POLO PASSIVO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

12/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014269-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014269-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO DA 

SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR CESAR 

RIBEIRO TRAVASSOS FILHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014277-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE PORCINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014277-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHELLE 

PORCINA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 12/05/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014092-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PAULA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014092-82.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: PAMELA PAULA DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A 

parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

possui débito com a parte reclamada, o qual foi objeto de parcelamento. 

Sustentou que quitou a primeira parcela do acordo celebrado entre as 

partes, contudo, seus dados foram mantidos nos cadastros restritivos de 

crédito. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, em cognição incompleta típica deste momento, entendo que não 

há demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos demonstram que o pagamento da primeira parcela do acordo 

ocorreu num sábado (7/3/20), em uma lotérica e não em posto de 

atendimento da instituição financeira reclamada. Nesse caso importa 

ressaltar que o pagamento efetuado no final de semana é computado 

apenas no dia útil seguinte e, pagamentos em boleto podem ser 

compensados em até 72 horas. Ademais, a parte reclamada informou que 

o prazo para baixa da restrição era de 5 a 7 dias, conforme 

documentação apresentada pela parte reclamante (ID 30569801) e o 

extrato de negativação juntado no ID 30569797 foi emitido em 17/3/20, ou 

seja, dentro do prazo informado. Não havendo demonstração da 

probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014137-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE MARQUES DA SILVA (AUTOR)

AIRTON BONETE DOS SANTOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1014137-86.2020.8.11.0001 AUTOR: 

AIRTON BONETE DOS SANTOS, JOSILENE MARQUES DA SILVA REU: TIM 

CELULAR S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que é usuária do 

serviço de telefonia móvel prestado pela parte reclamada, o qual 

encontra-se suspenso, mesmo estando em dia com o pagamento de suas 

faturas. A título de tutela provisória de urgência, requereu o imediato 

restabelecimento de sua linha telefônica móvel. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao histórico de pagamentos (ID 30584438) e protocolo de 

atendimento, 2020190760326, embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que a parte reclamante teve sua linha telefônica móvel 

suspensa, mesmo estando em dia com o pagamento de suas faturas. 

Observa-se também que a suspensão do serviço de telefonia móvel 

ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, pois 

se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a determinação 

para restabelecer o serviço de telefonia móvel não representa perigo de 

irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a qualquer tempo, 

inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 48 horas, proceda o restabelecimento dos serviços 

prestados à linha telefônica móvel (65) 98158-9531. Caso a linha 

telefônica não seja restabelecida no prazo assinalado, a parte reclamante 

deve comparecer em uma das lojas da parte reclamada, na posse de seu 

celular, oportunizando eventuais ajustes nas configurações do aparelho. 

Em caso de descumprimento da obrigação, fixo a multa diária de R$200,00 

(duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). Para que seja 

caracterizado o descumprimento da obrigação a parte reclamante deverá 

apresentar protocolo de atendimento pessoal, com data posterior ao prazo 

concedido. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003856-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO JOSE DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003856-08.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PLACIDO 

JOSE DE BRITO EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente 

consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro 

satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor 

da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, 

considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte 

devedora e a expressa concordância da parte credora, não há interesse 

recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006842-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO RODRIGUES 35385391115 (REQUERENTE)

CESAR AUGUSTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006842-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CESAR 

AUGUSTO RODRIGUES, CESAR AUGUSTO RODRIGUES 35385391115 

REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004654-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEDROSO CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004654-66.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: WILLIAN 

PEDROSO CARVALHO DA SILVA EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do 

débito integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das 

partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente 

execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006522-79.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO TEXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANIELLE TEIXEIRA OAB - MT27140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006522-79.2019.8.11.0001 INTERESSADO: VALMIR 

ANTONIO TEXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Processo 

em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente 

consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro 

satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos 

do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor 

da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, 

considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte 

devedora e a expressa concordância da parte credora, não há interesse 

recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002537-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA OAB - MT25568/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002537-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WILLIAN 

TOMAZ DA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003529-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DA CONCEICAO DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003529-63.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GISLAINE 

DA CONCEICAO DE JESUS PEREIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. Processo em fase de 

Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado em 

juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito 

exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. 

Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante 

o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007521-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007521-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA 

CONCEICAO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor 

do débito integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência 

das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente 

execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002916-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MALONE CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002916-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALAN 

MALONE CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o 

valor do débito integralmente consignado em juízo e não havendo 

insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a 

presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018528-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018528-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANTONIO 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANTONIO 

OLIVEIRA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28830523 e 

arguiu a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28669022 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29093607. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 185,82 (cento e 

oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), (ID 26555545). Em exame 

do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas faturas / telas de sistemas / relatórios (ID 28830523), as 

quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE 

SISTEMA - UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o 

consumidor a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus 

probatório de demonstrar a existência do débito motivador da negativação, 

sob pena de se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A 

simples juntada de extratos, faturas ou telas de sistema não configura 

prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração 

das dívidas motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral 

desses documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 
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SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26555545, nota-se que existe 

outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente se encontra judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e, 

consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência 

do débito de R$ 185,82 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação; 

e c.) indeferir o pleito indenizatório de danos morais . Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011140-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUZA DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO OAB - MT17315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

CAIO AMURI VARGA OAB - SP185451 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011140-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADEMIR 

SOUZA DE CARVALHO JUNIOR REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, MINUTO 

CORRETORA DE SEGUROS S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia ADEMIR SOUZA DE 

CARVALHO JUNIOR ajuizou ação indenizatória em desfavor das 

empresas BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO 

BRADESCO S/A e MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A. Em síntese, 

alegou o cancelamento do seguro referente ao veículo Mitsubishi L200, 

placa OAU0919 pelo atraso da parcela com vencimento em 10/11/2017. 

Relata que ao tentar emitir o boleto pelo site não conseguiu e buscou 

auxílio com a requerida Minuto que comunicou o cancelamento. Registrou 

uma reclamação no site Reclame Aqui, onde foi comunicado sobre o envio 

da notificação no dia 23/11/2017, sendo possível o adimplemento até o dia 
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28/11/2017, o que também não feito, impedindo a renovação. Afirma que 

foi contratado um novo seguro com a requerida Bradesco Seguros com 

vigência reduzida de 07/12/2017 a 07/12/2018, mas sem a modificação de 

classe de bônus pelo cancelamento. Esclarece que o valor da apólice 

ficou superior ao esperado em virtude da perda da classe de bônus e 

mesmo perante a outras seguradoras. Assevera que a requerida 

seguradora realizou cobrança indevida no valor de R$4.796,39. Ao final, 

pleiteio o pagamento dos danos materiais no valor de R$1.600,00; a 

repetição de indébito do valor de R$4.796,39; os danos morais em 

R$30.000,00; o reconhecimento da classe bônus e restabelecido o 

contrato de seguro com as mesmas características. Devidamente citada, a 

parte requerida MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A. apresentou 

contestação no ID. 25838232 e impugnou o pedido de justiça gratuita e o 

valor da causa e arguiu a preliminar ilegitimidade passiva. No mérito 

sustentou a culpa exclusiva da parte requerente, a impossibilidade de 

restituir em dobro e a inexistência do dano moral. Ao final, postulou pela 

improcedência do feito. Devidamente citada, a parte requerida BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS apresentou contestação no ID. 

26574930 e arguiu a preliminar ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou 

a improcedência da repetição de indébito, a inexistência de ato ilícito e de 

dano moral a ser indenizado. Postulou pela improcedência do feito. 

Devidamente citada, a parte requerida BANCO BRADESCO S/A 

apresentou contestação no ID. 26575803 e arguiu a preliminar ilegitimidade 

passiva. No mérito, sustentou a improcedência do pedido de danos 

materiais, a culpa exclusiva da parte e a ausência de dano moral a ser 

indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 26285191 e a impugnação à 

contestação, conforme o ID. 26904850. PRELIMINAR Ilegitimidade passiva. 

A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 3ª Turma, AgRg 

no AREsp nº 740.588/SP, Rel. Min.: Marco Aurélio Bellizze, DJU 

27/10/2015). Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual) coincide apenas com a parte BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID. 24668028), tornando as partes 

requeridas BANCO BRADESCO S/A e MINUTO CORRETORA DE SEGUROS 

S.A. ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, acolho 

parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva quanto as partes BANCO 

BRADESCO S/A e MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A. Justiça 

Gratuita. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou sua 

impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual Recurso Inominado que possa 

futuramente ser interposto. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Quitação da 

dívida. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, 

inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o 

comprovante de quitação (CC, art. 319). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE 

PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, 

OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. 

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. 

Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não 

ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira 

inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, 

exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. [...] (TJGO, 5ª 

Câm. Cív.; APC nº 00912488320188090137, Rel.: Francisco Vildon José 

Valente, DJU 23/09/2019). Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não há prova de quitação da parcela 

questionada, com vencimento em 10/11/2017 - ID. 24668032. Embora se 

deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus 

direitos (CDC, art. 6º, VIII), no presente caso, o ônus probatório continua 

com a parte requerente, pois o consumidor, na condição de devedor, tem 

o ônus probatório quanto a quitação da dívida reconhecida. Ademais 

consta de forma expressa no boleto enviado a parte e que o atraso no 

pagamento implica no cancelamento do seguro e a impossibilidade de 

emissão de boleto não justifica o inadimplemento, já que o segurado não 

apresentou nenhum protocolo realizado junto a seguradora responsável 

por emitir os boletos e efetuar as cobranças. Assim o argumento 

apresentado pela parte requerente é insuficiente para elidir a obrigação de 

efetuar o pagamento. Neste sentido, transcrevo a seguinte jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COTAS 

CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA 

DETERMINAR A INCLUSÃO DA COBRANÇA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. 

APELO AUTORAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA 

SEGUNDA RÉ EM CONTRARRAZÕES. A ação de consignação é o 

instrumento processual a ser utilizado pelo devedor para se liberar da 

dívida quando presente algumas das hipóteses previstas no art. 335 do 

Código Civil. Ausência de comprovação da recusa por parte do credor. O 

não recebimento do boleto de cobrança através dos correios não exime o 

autor de utilizar-se de outros meios disponíveis para efetuar o pagamento. 

Pleito consignatório que deve ser Julgado Improcedente. Entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça acerca do tema. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJRJ, 14ª Câm. Cív.; APL nº 05062717220148190001, Rel.: 

Cleber Ghelfenstein, DJU 09/05/2018). Desse modo, aplicam-se as regras 

de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso a parte 

requerente, concluindo-se que há inadimplência. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva das requeridas BANCO BRADESCO S/A e MINUTO 

CORRETORA DE SEGUROS S.A; para julgar extinto o feito sem resolução 

do mérito e excluindo-as do polo passivo da demanda, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; 2. rejeitar a impugnação 

a gratuidade de justiça; 3. julgar improcedente os pedidos da reclamação 

proposta em face da requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. isentar o pagamento 

das custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito
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Processo Número: 1018681-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 605 de 877



LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018681-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SUELEN 

ARAUJO DE LIMA REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos. 

Processo em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia SUELEN ARAUJO DE LIMA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do LATAM AIRLINES 

BRASIL. Em síntese, alegou ter adquirido passagens aéreas, partindo de 

Cuiabá com destino à São José Do Rio Preto, programado para 

24.07.2019. No entanto, o voo contratado restara cancelado e a 

reclamante reacomodada em voo com saída para o dia seguinte. Ao final, 

postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID.28615927 e, em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou 

sobre a legalidade da preterição do embarque e argumentou sobre e 

inexistência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28789222 e impugnação à contestação apresentada no ID.28959443. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Alteração do 

contrato por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso 

integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 

da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e 

itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 

horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 

originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em análise dos autos, observa-se que o bilhete 

da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino 

contratado (São José do Rio Preto) em 24/07/2019 às 16h40 

(ID.26593408). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a parte 

reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino 

somente no dia seguinte, lapso este superior ao legalmente permitido. 

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte 

reclamada configura conduta ilícita. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 
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legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se o tempo de atraso de voo por 

alteração não previamente informada é suficiente para a caracterização 

do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de 

tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo, 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a 

preliminar arguida e, consequentemente, julgar parcialmente procedentes 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

8.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (03/12/2019, ID. 27956517) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS) e 

isentar o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga ----

-------------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017975-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

CLODOALDO FERREIRA ACOSTA, EDUARDO CHAVES ACOSTA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

AVIANCA Vistos. Processo em fase de Sentença Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

CLODOALDO PEREIRA ACOSTA e EDUARDO CHAVES ACOSTA ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e AVIANCA. Em síntese, os 

Autores alegam terem adquirido pacote de viagem com a primeira 

reclamada, com voos operados pela segunda reclamada. Alegam ainda 

que, em razão das dificuldades de operação da companhia aérea 

reclamada, houve o cancelamento dos voos contratados. Ao final, 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a primeira 

reclamada apresentou contestação no ID.28410491 e em seguida, 

contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, sustentou 

culpa exclusiva de terceiro. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID.28681256 e impugnação à contestação apresentada no ID.28886077. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Alteração do 

contrato por parte da companhia aérea. Nos termos do artigo 229 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso 

integral do valor já pago quando a alteração por foi iniciativa do 

transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 

da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e 

itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 

horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos 

domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários 

originalmente contratados. A não observância destes limites, o passageiro 

poderá optar pela reacomodação em outro voo ou o reembolso integral do 

valor já pago. Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 

400/2016 da ANAC: Art. 12. As alterações realizadas de forma 

programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário 
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originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador 

deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da 

alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - 

alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) 

minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em 

relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não 

concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro 

compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da 

informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem 

como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - 

reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra 

modalidade de transporte. Em análise dos autos, observa-se que o bilhete 

da passagem aérea previa viagem da parte reclamante ao destino 

contratado (Recife) em 21/07/2019 às 08h10 (ID.26422960). Todavia, o 

voo foi cancelado e não houve reacomodação do passageiro em outro 

voo, como reconhecido pela parte reclamada. Portanto, diante da ausência 

de reacomodação da parte reclamante dentro do prazo estabelecido, a 

conduta omissiva da parte reclamada configurou conduta ilícita. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, as 

dificuldades criadas de acesso ao lazer/cultura tem o condão de gerar o 

dano moral. Em exame do caso concreto, nota-se que o cancelamento da 

viagem de férias familiares é suficiente para a caracterização do dano 

moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, o fato tem o condão 

de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. A proposito: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO DE 

DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO 

AUSÊNCIA DE RESERVA - HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA 

DANO MORAL CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico 

– Data do Julgamento: 24/03/2014) Portanto, diante da restrição de acesso 

ao lazer/cultura é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor do pacote por pessoa (R$1.021,14), entendo como razoável e 

suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e, 

consequentemente, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte 

reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (18/12/2019, ID. 27602063) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Brunna Neves Juíza Leiga -----------------------------------

------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020881-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020881-34.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROBSON 

SILVA FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ROBSON SILVA FERNANDES ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que desconhece 

o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29151369 e arguiu a preliminar de ausência de documento essencial à lide. 

No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata 

da audiência de conciliação acostada no ID 29107694 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29185578. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017). A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 516,54 (ID 27406259). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas (ID 29151370), as quais não têm o condão probatório, pois 

se trata de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 
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DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27406259, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo e R$ 516,54, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares 

arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de e R$ 

516,54 (quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos); b. 

determinar que a parte reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 

(doze mil reais), devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. 

condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 
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detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. LUCIANA GOMES DE 

FREITAS Juíza Leiga ----------------------------------------------------------------

-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019325-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019325-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DE ALMEIDA REZENDE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MARIA APARECIDA DE ALMEIDA REZENDE ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 29104507 e arguiu a preliminar de ausência 

de documento essencial à lide. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa, ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 28844058 e impugnação à contestação apresentada no ID 

29217467. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 163,73 (ID 26792962). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas/relatório/extrato (ID 29104501), as quais não têm o condão 

probatório, pois se trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 
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CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil). Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes 

e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26792962, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo de R$ 163,73 (cento e 

sessenta e três reais e setenta e três centavos), entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Pedido contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 
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propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 

Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009). 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de 

má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se 

litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$ 163,73 (cento e sessenta e três reais e 

setenta e três centavos); b. determinar que a parte reclamada no prazo de 

05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome 

da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); e c. condenar a parte reclamada a pagar 

a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LUCIANA GOMES DE FREITAS Juíza Leiga ---------------

--------------------------------------------------------- Vistos. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017814-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS PAMELA SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017814-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LAIS 

PAMELA SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia LAIS 

PAMELA SOUZA RODRIGUES ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA e LOJAS AVENIDA LTDA. Em síntese, alegou que desconhece o 

crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

28719364 e arguiu a preliminar de perda de objeto. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral visto ser devida a 

cobrança. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28545331 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29105453. Ausência de 

interesse. Quando o pleito formulado em juízo o pedido já havia sido 

atendido voluntariamente pela parte adversa, há perda do objeto por 

ausência superveniente de interesse por não ser mais útil o processo 

judicial. A parte reclamante postula a declaração de inexistência de débito 

com a consequente exclusão do seu nome das instituições de proteção ao 

crédito e indenização por danos morais. Por outro lado, a parte reclamada 

reconhece a inexistência do débito e, voluntariamente, exclui o nome da 

parte reclamante do rol de inadimplentes. Com isso, nota-se que a 

pretensão autoral foi parcialmente reconhecida pela parte reclamada, não 

sendo mais útil o pleito de declaração de inexistência do débito, razão pela 

qual, em relação a este o pleito deve ser extinto sem resolução de mérito. 

Todavia, quanto ao pleito indenizatório, este ainda continua sendo útil e, 

em relação a ele, o juízo deve examinar o mérito. Portanto, acolho 

parcialmente a preliminar de ausência de interesse apenas em relação do 

pedido de declaração de inexistência de débito. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Desconhecimento do 

crédito É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 
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primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, 

do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação 

de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$53,60 (ID 26388750). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que não fora juntado 

nenhum documento comprovante da dívida (ID 28719364), visto é evidente 

a cobrança errônea pela reclamada. Ademais, tanto a reclamante quanto a 

reclamada juntaram aos autos documento de acordo junto ao PROCON-MT 

(26388745), o qual comprova que a inserção do nome da reclamante no 

cadastro de negativados foi realizada de forma equivocada, revelando a 

falha na prestação de serviço da reclamada. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26388750, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 
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contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$53,60), entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de 

R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho a) reconhecer de ofício a 

perda parcial do objeto e julgar extinto o processo, sem resolução do 

mérito, em relação ao pleito de declaração de inexistência de débito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do CPC; b) julgar parcialmente procedentes 

os demais pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

condenar as partes reclamadas, solidariamente, a pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014037-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA OAB - MT15734-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014037-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS DA CRUZ REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia JOSE CARLOS DA CRUZ ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. Em síntese 

alegou que nunca contratou qualquer plano de TV por assinatura e no mês 

de agosto recebeu muitas ligações de um suposto débito de R$414,40 e 

no mês seguinte, em setembro, recebeu novas ligações de cobrança. 

Asseverou que entrou em contato com a requerida informando-a de que 

não havia usufruído de qualquer serviço, contudo em outubro as ligações 

continuaram. Ao final requer a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 27320288 e preliminarmente arguiu a 

ausência de interesse de agir e a perda do objeto e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 27172368 e impugnação no ID 27517548. É a síntese do necessário. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Ausência de interesse – Perda do Objeto. Quando o pleito formulado em 

juízo é atendido voluntariamente pela parte adversa, há perda do objeto 

por ausência superveniente de interesse por não ser mais útil o processo 

judicial. A parte reclamante postula a declaração de inexistência de débito 

e indenização por danos morais. Por outro lado, aparte reclamada 

reconhece a inexistência do débito e, voluntariamente, cancelou o contrato 

e os débitos em questão. Com isso, nota-se que a pretensão autoral foi 

parcialmente reconhecida pela parte reclamada, não sendo mais útil o 

pleito de declaração de inexistência do débito, razão pela qual, em relação 

a este o pleito deve ser extinto sem resolução de mérito. Todavia, quanto 

ao pleito indenizatório, este ainda continua sendo útil e, em relação a ele, o 

juízo deve examinar omérito. Portanto, acolho parcialmente a preliminar de 

ausência de interesse apenas em relação do pedido de declaração de 

inexistência de débito. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando 

os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 27172368), a parte 

reclamante pugnou pelo julgamento antecipado da lide e as partes 

reclamadas posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de 

prova oral, manifestar-se-iam na contestação. Porém, analisando tais 

peças, observa-se que não houve pedido específico, autorizando o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame 

do mérito. Ligações recebidas de forma abusivas. Em se tratando de 

relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los 

com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 

22 do CDC. O fato do fornecedor do serviço efetuar de forma excessiva 

ligações ou envio de mensagens (SMS ou whatsapp) oferecendo 

produtos que manifestadamente não foram aceitos ou cobrando dívidas, 

mesmo que devidas, viola o direito de sossego, previsto tanto pelo artigo 

71 do CDC. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. ABUSO NA COBRANÇA. EXCESSIVO 

NÚMERO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E TAMBÉM MENSAGENS. As 

cobranças efetuadas pela instituição financeira ré, levadas a efeito 

através de inúmeras ligações telefônicas diárias e mensagens, 

extrapolaram o regular direito do credor. O valor indenizatório deve ser 
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proporcional à ofensa, sem gerar enriquecimento sem causa, atendendo à 

função tríplice do ressarcimento por dano moral. Suporte fático que, 

todavia, não autoriza, in casu, o montante indenizatório postulado na 

exordial. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70081315467, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AC: 

70081315467 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 

30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/06/2019) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE CELULAR EXCESSIVAS. 

PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

(...) 3. Da análise dos autos, nota-se que a parte ré não logrou êxito em 

comprovar a regularidade das cobranças (inadimplência da autora), 

sequer comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. 4. Com 

efeito, a instituição ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, 

CPC de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. De forma a conferir verossimilhança as alegações da 

parte autora de que não firmou empréstimo bancário perante a ré, que 

desconhece a dívida cobrada em nome de Maria, e quem vem sendo 

incessante e inoportunamente cobrada de dívida estranha, conforme 

espelhos da tela do seu celular comprovam (ID 7840175/7840191). 5. Em 

relação ao quantum, o valor arbitrado a título de indenização (R$ 1.000,00) 

também deve ser mantido, visto atender aos princípios da razoabilidade e 

e proporcionalidade. A sua modificação só deve ocorrer em casos de 

valor excessivo, que leve ao enriquecimento ilícito de uma parte, ou, em 

casos de valor irrisório, que não atinja a função punitiva pedagógica da 

reparação, o que não se observa no presente caso. 6. (...) (TJ-DF 

07131739120188070020 DF 0713173-91.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO 

LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 08/05/2019, 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 16/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além 

disso, nota-se que as empresas que operam em serviço de telemarketing 

apresentou a Anatel em 25/09/2019 Código de Conduta de Telemarketing, 

constando como principais regras: “ligar para os consumidores apenas 

das 9 às 21 horas nos dias úteis e das 10 às 16 horas nos sábados, 

respeitar o desejo dos consumidores de não receber chamadas ou de 

descontinuar a ligação, não ligar de forma insistente para os 

consumidores – limite de duas chamadas por dia e 15 ligações por mês” 

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se 

que não há evidências nos autos de que a parte reclamada cometeu algum 

abuso ao efetuar ligações a parte reclamante. Embora se deva 

proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 

6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com 

a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a 

elucidação dos fatos controvertidos, já que poderia ter apresentado print 

da tela do celular e a parte adversa é impossível comprovar a inexistência 

do fato alegado. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. E pode-se afirmar que 

a simples cobrança por meio de correspondência (ID 25473656), embora 

caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que 

não tem o condão de levar a presunção de existência de dano moral tanto 

na modalidade objetiva quanto na subjetiva. Diante do exposto, não há 

conduta ilícita praticada pela parte promovida. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, indeferir os pleitos 

formulados na petição inicial; e Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015041-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RIBEIRO COLETTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015041-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CINTHIA 

RIBEIRO COLETTE REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia CINTHIA RIBERO COLETTE ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

BANCO SANTANDER S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27442955 e 

preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e a ausência de interesse de 

agir e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ao final, requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 27501405 e impugnação no ID 

27523855. É a síntese do necessário. Preliminar Tecnicamente, as 

defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte promovida. Julgamento antecipado da 

lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

27501405), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Existência de dívida. É do credor o ônus de provar a 

higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu 

recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 
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Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$100,09 (ID 27442962). 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

especialmente o documento juntado na ID 27442962, nota-se que a parte 

reclamada apresentou Contrato de Adesão de Cartão de Crédito, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Embora este documento 

não identifique precisamente o valor do crédito, a parte reclamada 

encartou nos autos também extratos discriminando a utilização do limite de 

cartão de crédito (ID27442961), sendo estes suficientes para a 

comprovação da origem do crédito. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação que autoriza reconhecer a sua legitimidade e a inexistência 

de conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autêntica ante a ausência de expressa e 

específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Posto isso, reconheço 

a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da 

cobrança e a inexistência de conduta ilícita. Não havendo ato ilícito, 

encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. Prévia notificação Em 

relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, 

nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta 

notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. 

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Litigância 

de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. 

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão 

ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a 

verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente: a) indeferir os pleitos 

formulados na petição inicial; b) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por 

litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; 

c) em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, 

condeno a parte reclamada ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$1.000,00, como previsto no artigo 85, § 2º, do 

CPC. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015595-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO GOBATTI DE MATTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYSLA ALVES NOGUEIRA OAB - MT26403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015595-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MAURILIO 

GOBATTI DE MATTOS JUNIOR REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MAURILIO GOBATTI DE MATTOS JUNIOR ajuizou reclamação 

com pedido c/c indenizatório por danos materiais e morais VIA VAREJO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 617 de 877



S/A. Em síntese alegou que comprou, no dia 16/09/2019, 1 (um) 

BEBEDOURO ELETROLUX BE11B BC BIV, pelo valor de R$ 449,00 e ao 

utilizar o produto pela primeira vez percebeu que não gela a água. 

Asseverou que levou na assistência técnica e soube que o bebedouro é 

de placa e não compressor, de forma que não gelará mais que 0,8 ml a 

cada 40 minutos. Explicou que solicitou a devolução do produto e o 

ressarcimento do valor pago por ele, mas que a promovida não atendeu o 

pedido e não solucionou o problema de forma consensual. Ao final 

postulou indenização por danos materiais e danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27543334 e 

preliminarmente arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27579623 e impugnação no ID 2784192. É a síntese do 

necessário. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar a origem do suposto 

vício no bebedouro adquirido, visto que a parte promovente não visa 

discutir sobre o vício do equipamento, e que ofereceram produto com 

funções diversas das que necessitava (ID 27847192 – folhas 02). No 

caso concreto, por não ser necessária a produção de prova pericial, não 

se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Julgamento 

antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de 

conciliação (ID 27579623), as partes posicionaram-se no sentido de que, 

em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação 

(parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). 

Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve pedido 

específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao exame do mérito. Falha na entrega de produto. Nos 

contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve 

executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja 

responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil. 

Assim, qualquer falha na entrega do produto, seja a não entrega, o atraso, 

a divergência do produto, ou entrega de produto danificado, caracteriza 

descumprimento contratual. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - VEÍCULO "ZERO QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - 

ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - 

LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA. O arbitramento do valor da 

indenização por danos morais deve observar os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade 

compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as 

circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas das partes. 

Assim é que, constatado que o valor não atende a esses pressupostos, 

efetiva-se a majoração. Os lucros cessantes correspondem ao valor 

econômico que a pessoa tinha expectativa de perceber, mas deixou de 

auferi-lo em virtude do dano causado por terceiro. Inexistente prova 

inconcussa acerca dos alegados valores que a vítima do dano deixou de 

receber, indevida a pretensão indenizatória. Recurso parcialmente 

provido. (TJ-MG - AC: 10362160027573001 MG, Relator: Manoel dos Reis 

Morais, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019) 

APELAÇÃO. ENTREGA PRODUTO DIVERSO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE 

PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O art. 333 distribui o ônus da prova de acordo 

com a natureza da alegação de fato a provar. Ao autor, cumpre provar a 

alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao 

réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

afirmado pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte autora alega que 

adquiriu do réu um refrigerador tipo cervejeira, modelo VN 12W, sendo-lhe 

entregue um modelo de qualidade inferior: VN 12C. Ocorre, porém, que a 

nota fiscal colacionada pela própria parte autora indica como produto o 

refrigerador modelo VN 12C. Outrossim, o réu juntou ordem do pedido 

efetuado, que igualmente indica o produto VN 12C. Ademais, a parte 

autora sequer alegou, tampouco comprovou, que houve vício no pedido 

recebido ou na nota fiscal que indicam o produto entregue. Dessa forma, 

como o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório (art. 333, I, 

do CPC), deve a pretensão autoral ser julgada improcedente, não 

merecendo retoque a sentença recorrida. Recurso a que se nega 

seguimento. (TJ-RJ - APL: 00072071420118190211 RIO DE JANEIRO 

PAVUNA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, 

Data de Julgamento: 31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/04/2015) As partes celebraram contrato de compra e 

venda de 1 (um) BEBEDOURO ELETROLUX BE11B BC BIV, pelo valor de 

R$ 449,00 e a parte reclamante sustenta o descumprimento da obrigação 

contratual vez que não foi corretamente informado pela reclamada, pois o 

produto não serve para os fins que deveria ser destinado, gelar água. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte reclamante evidencia, por meio do documento juntado no ID 

25806011, que adquiriu o produto da promovida e que este foi 

encaminhado para a assistência técnica. Contudo, não há qualquer prova 

de que o vendedor não tivesse alertado o quanto a temperatura da água. E 

levando em consideração ao que o fabricante disponibiliza no manual de 

instruções do produto pode-se verificar que o equipamento tem 

capacidade para gelar 800 ml de água em torno de 10º em até 1h30m, 

senão vejamos: “Estes Bebedouros utilizam um sistema de refrigeração 

com tecnologia termoelétrica em conjunto com um motoventilador. A 

temperatura da água gelada pode variar em torno de 10ºC, dependendo da 

temperatura ambiente. O tempo necessário para atingir a temperatura 

mínima pode ser de até 1h30min, dependendo da temperatura externa e do 

consumo de água. O volume do reservatório de água gelada é de 

aproximadamente 800 ml. Caso esse volume seja esgotado, será 

necessário aguardar o reservatório encher novamente e o sistema de 

refrigeração atuar, para se obter água gelada novamente. Há uma 

ventoinha localizada dentro do aparelho e saídas de ar na parte traseira. É 

normal a saída de ar quente, resultado do processo de refrigeração. Por 

isso, é importante manter desobstruída a parte traseira. Esta ventoinha se 

mantém sempre ligada, podendo manter uma velocidade mais baixa 

quando o aparelho está sem uso e maior quando houver necessidade de 

r e f r i g e r a ç ã o . ”  –  m a n u a l  o n l i n e : 

file:///C:/Users/User/Downloads/152201umPT.pdf - grifamos De forma que 

o produto vendido, como afirmado pelo próprio promovente, o produto tem 

serventia para o que se propõe, vez que gela a quantidade de água a que 

se propõe, 800 ml a cada 1h30m, e também não podemos esquecer que o 

equipamento adquirido é para uso doméstico, concluindo-se que não 

houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, não 

encontra-se caracterizada a conduta ilícita. Assim sendo, não havendo 

ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 
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Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014697-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA CAMPOS DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014697-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KATIA 

CRISTINA CAMPOS DE SA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

KATIA CRISTINA CAMPOS DE SA ajuizou reclamação com pedido c/c 

indenizatório por danos materiais e morais VIA VAREJO S/A. Em síntese 

alegou que comprou, no dia 21/07/2019, um colchão King Size Ortobom 

New Magestic e 02 (duas) Bases Box 096 Ortobom New Magestic Marrom 

Alt 42”, totalizando R$ 2.345,97, afirmou que as bases vieram com furos e 

rasgos, de forma que solicitou a troca dos produtos, mas que a promovida 

não atendeu o pedido e não solucionou o problema de forma consensual. 

Ao final postulou indenização por danos materiais e danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

27253815 e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral, pois os valores já foram estornados para o cartão de credito 

da autora, e que o erro se deu por dificuldades de logística. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27273333 e impugnação no ID 27579671. É a síntese do 

necessário. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 27273333), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Falha na entrega 

de produto. Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a 

alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para 

que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 

do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do produto, seja a não 

entrega, o atraso, a divergência do produto, ou entrega de produto 

danificado, caracteriza descumprimento contratual. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO "ZERO 

QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS 

DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA 

DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para 

alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de 

acordo com as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas 

das partes. Assim é que, constatado que o valor não atende a esses 

pressupostos, efetiva-se a majoração. Os lucros cessantes 

correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha expectativa de 

perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano causado por 

terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados valores que a 

vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão indenizatória. 

Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10362160027573001 MG, 

Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de 

Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. ENTREGA PRODUTO DIVERSO 

ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO 

AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O art. 333 distribui o 

ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar. 

Ao autor, cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte 

autora alega que adquiriu do réu um refrigerador tipo cervejeira, modelo 

VN 12W, sendo-lhe entregue um modelo de qualidade inferior: VN 12C. 

Ocorre, porém, que a nota fiscal colacionada pela própria parte autora 

indica como produto o refrigerador modelo VN 12C. Outrossim, o réu 

juntou ordem do pedido efetuado, que igualmente indica o produto VN 12C. 

Ademais, a parte autora sequer alegou, tampouco comprovou, que houve 

vício no pedido recebido ou na nota fiscal que indicam o produto entregue. 

Dessa forma, como o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório 

(art. 333, I, do CPC), deve a pretensão autoral ser julgada improcedente, 

não merecendo retoque a sentença recorrida. Recurso a que se nega 

seguimento. (TJ-RJ - APL: 00072071420118190211 RIO DE JANEIRO 

PAVUNA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, 

Data de Julgamento: 31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/04/2015) As partes celebraram contrato de compra e 

venda de 02 (duas) Bases Box 096 Ortobom New Magestic Marrom Alt 

42” (ID 25610164, 25610170) e a parte reclamante sustenta o 

descumprimento da obrigação contratual consistente entrega de produto 

danificado. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio do documento juntado 

no ID 25610179, que houve entrega de produto danificado, visto que a 

bases vieram com rasgos e furos no estofamento. Portanto, havendo 

evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de 

forma ineficiente, há conduta ilícita. Dano material O dano material constitui 

prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência de não 

poder usufruir do bem adquirido, no valor de R$2.345,97. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$2.345,97 (ID 

25610173), e em que pese a parte promovida afirmar ter estornado os 

valores, não há qualquer prova nos autos, já que a tela acostada na folha 

04 do ID 27253815 é ilegível e não evidencia o estorno, fazendo a parte 

reclamante jus à indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 
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necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de bens, ou seja, a impossibilidade do utilizar bens de sua 

propriedade, tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência 

de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes 

de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente 

deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos 

da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida 

privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO 

VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo 

aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos 

experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso 

do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos 

valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO 

CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA 

DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a 

obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e 

prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da 

consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível 

indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, 

e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo 

com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019) Em exame do caso concreto, 

nota-se que vício de produto (base cama box) não substituida pela 

promovida é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, a restrição do uso do bem tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (02/12/2019, ID 26705164) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) condenar a parte 

reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.345,97 (dois mil 

trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) a título de 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo (25610173, ID 24/07/2019), cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; e c) condicionar o pagamento do dano material à entrega do e 

colchão e das bases de cama box defeituosas à empresa reclamada, 

sendo de sua responsabilidade a remoção do volume da residência da 

parte reclamante, por se tratar de produto de grande porte e de difícil 

transporte; Após o trânsito em julgado, a parte reclamada deverá 

providenciar a busca do produto na residência da parte reclamante, no 

prazo de 15 dias, sob pena de presumir o seu desinteresse no produto 

defeituoso e o dano material ser pago independentemente de sua 

remoção. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020602-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020602-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 
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S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

FERNANDO GONCALVES DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 28965261e arguiu as preliminares de 

inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de 

dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 29072438 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 29137099. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29137099, fl. 2), no caso, será necessária prova pericial grafotécnica 

para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 28965264 foi 

efetivamente assinada pela parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Luciana 

Gomes de Freitas Juíza Leiga ------------------------------------------------------

------------------ Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013683-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GREGORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013683-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IRENE 

GREGORIO DOS SANTOS REQUERIDO: MARISA LOJAS S.A. Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005019-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEGAS D OLIVEIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005019-23.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE 

CARLOS VIEGAS D OLIVEIRA PAES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do 

débito integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das 

partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente 

execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB SOARES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002454-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CALEB 

SOARES CHAVES REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME XVI 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Processo em fase de Arquivamento. 

Estando o valor do débito integralmente consignado em juízo e não 

havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo 

extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. 

Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito 

voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da 
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parte credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006797-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL FELIPE BITENCOURT BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1006797-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAUL 

FELIPE BITENCOURT BONFIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO HENRIQUE DE SOUZA CUNHA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY FAZZOLO MACHADO OAB - PR45715 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002295-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GERMANO 

HENRIQUE DE SOUZA CUNHA MELO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1035508-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DALL BELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DORILEO CARDOSO OAB - MT15652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1035508-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS 

ANTONIO DALL BELLO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005605-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA OAB - MT10730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1005605-60.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: RAFAEL 

ARANEGA RODRIGUES EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008747-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY JOSE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008747-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CIDINEY 

JOSE DE MORAES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Processo em 

fase de Arquivamento. Estando o valor do débito integralmente consignado 

em juízo e não havendo insurgência das partes, declaro satisfeito o 

crédito exigido e julgo extinta a presente execução, nos termos do artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte 

credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se imediatamente, considerando 

que, ante o depósito voluntário efetuado pela parte devedora e a expressa 

concordância da parte credora, não há interesse recursal de nenhuma 

delas. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004394-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVENS PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1004394-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVENS 

PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. 

Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor do débito 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente execução, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, arquive-se 

imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário efetuado pela 

parte devedora e a expressa concordância da parte credora, não há 

interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003245-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINNE ARRUDA MONTEIRO DA COSTA OURIVES LUZ 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003245-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CAROLINNE 

ARRUDA MONTEIRO DA COSTA OURIVES LUZ REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos. Processo em fase de Arquivamento. Estando o valor 

do débito integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência 

das partes, declaro satisfeito o crédito exigido e julgo extinta a presente 

execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da parte credora. Intimem-se. Em seguida, 

arquive-se imediatamente, considerando que, ante o depósito voluntário 

efetuado pela parte devedora e a expressa concordância da parte 

credora, não há interesse recursal de nenhuma delas. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015676-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015676-24.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO 

AUGUSTO DE MELLO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia CELSO AUGUSTO DE MELLO ajuizou reclamação com pedido 

com obrigação de fazer c/c indenizatório por danos materiais e morais em 

desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO S/A. Em síntese, alegou que 

firmou contrato de empréstimo com a parte reclamada, tendo solicitado 

boleto para quitação antecipada da dívida, contudo, seu pedido não foi 

atendido. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

emissão do boleto para quitação antecipada do empréstimo. A antecipação 

de tutela não foi concedida, ID 25840034. Devidamente citada, parte 

promovida apresentou contestação no ID 27569870, e preliminarmente a 

ausência de interesse de agir e no mérito alegou a ausência de culpa e 

inexistência de dano moral e repetição do indébito. Ao final requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 27587674 e impugnação no ID 27621908. É a síntese do necessário. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

(a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas 

em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia 

e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 27587674), a parte reclamante pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação. Porém, analisando tais peças, 

observa-se que não houve pedido específico, autorizando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, 

com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. 

Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Desta 

forma, quando o prestador executa o serviço contratado de forma 

ineficiente, descumpre com o objeto pactuado e comete conduta ilícita. 

Neste sentido: AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO 

TERMINATIVA MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO - 

DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA MÓVEL- TIM CELULAR S/A. 

AUSÊNCIA DE SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. 1 - A essencialidade do serviço de 

telefonia móvel, nos termos do caput e do parágrafo único, do art. 22 do 

CDC, deve ser prestado adequadamente, eficientemente, de maneira 

segura e contínua. Se descumprir essas determinações, a concessionária 

de serviço público será compelida a cumpri-las e reparar os danos 

causados, conforme firme entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. 2 - 

O dano moral ocorreu em virtude de não poder contar com o uso dos 

serviços de telefonia móvel entre os dias 30/12/2014 e 02/01/2015 por 

falha da operadora ré, justamente no período de réveillon.3 - O valor 

fixado a título de indenização por dano moral (R$ 1.500,00) alcança os 

vieses compensatório e desestimulatório, bem como respeita os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento 

sem causa.4 - Os juros moratórios incidem a partir da data de citação nos 

casos de responsabilidade contratual.5 - Negar provimento. (TJ-PE - AGV: 

3899296 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de 

Julgamento: 30/07/2015, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data 

de Publicação: 16/09/2015) Em análise do caso concreto, mormente 

quanto aos documentos juntados no ID 25819946, nota-se que o serviço 

de empréstimo bancário foi realizado de forma ineficiente, pois ao 
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contrário do alegado pela promovida, houve recusa injustificada de envio 

do boleto para pagamento antecipado da dívida, haja vista que o 

documento somente fora disponibilizado após a deflagração desta 

demanda judicial, mais precisamente em 18/12/2019 junto com a peça de 

defesa (ID 27569866), ou seja aproximadamente 60 dias após a 

solicitação por escrito. Diante do exposto, há conduta ilícita praticada pela 

parte promovida. Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 

do Código Civil, todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a 

obrigação a restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição 

deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé 

(artigo 42, parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento indevido. Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a 

prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à 

existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da 

parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, nota-se que a parte 

reclamante não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve 

pagamento além do devido. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva, visto que 

se trata de tempo considerável. Isto porque, o desperdício do tempo tem o 

condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e 

ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano 

moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 
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e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) determinar que a parte reclamada, no prazo de 

5 dias, providencie o boleto para quitação do empréstimo consignado no 

valor de R$104,10, sem incidência de juros e/ou multas, sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); b) indeferir o pedido de repetição do indébito; c) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (13/12/2019, ID 27416888) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e Sem custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019677-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PRATES SOARES CRESTANI OAB - MT25002/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019677-52.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ERIKA DE 

SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Processo em fase de 

Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia MATHEUS ALVES DE SOUZA SIQUEIRA 

representado por ERIKA DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do AZUL LINHAS AEREAS. Em síntese, alegou 

que a parte reclamada não realizou o reembolso de passagem não 

utilizada que ocasionou sofrendo multa desproporcional pelo 

cancelamento. Ao final, postulou a devolução do valor pago pela 

passagem não utilizada, bem como indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 

29114757 e arguiu as preliminares de incompetência absoluta do juizado 

especial e, em seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em 

destaque, sustentou que as taxas de cancelamento são lícitas e conforme 

contrato entre as partes. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28909955 e impugnação à contestação apresentada no ID 29162339. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Neste 

sentido, o artigo 8 da Lei 9.099/95, exclui da competência dos Juizados 

Especiais Cíveis o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

No presente caso, considerando que a parte reclamante é incapaz (ID 

26962488 - 26962445), este juízo se torna incompetente para processar e 

julgar a presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial, para julgar extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC e art. 8º 

da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------------------

---------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020873-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELO ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020873-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDERSON 

MELO ESPINDOLA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ANDERSON MELO ESPINDOLA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29050515 e arguiu as preliminares de falta de interesse e inépcia da 

inicial por ausência de documento indispensável. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29102584 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29141930. Inépcia da inicial. 

Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível 

ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de 

mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se refere a 

demonstração regular do exercício do direito de ação e não do direito 

material, pois a ausência deste implicará na improcedência do pedido e 
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não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Ausência de 

Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a 

parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o ônus 

de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para 

seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo 

do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável 

atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$ 182,52 (ID 27404155). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 29050515), as quais 

não têm o condão probatório, pois se trata de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 
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direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27404155, nota-se que existe 

outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente se encontra judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$ 182,52 (cento e oitenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), b. determinar que a parte reclamada no prazo 

de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em 

nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. indeferir o pleito de indenização por 

danos morais. d. indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MARIA CELIA RODRIGUES FREDERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013836-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

CELIA RODRIGUES FREDERICO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MARIA CELIA RODRIGUES FREDERICO ajuizou reclamação 

pedido indenizatório por danos materiais morais sem desfavor de AGUAS 

CUIABÁ S/A. Em síntese, alegou que é usuária dos serviços prestados 

pela parte reclamada, em setembro de 2019 a promovida realizou obras de 

adequação em toda a rede de saneamento de água em várias ruas do 

bairro CPA e ficou vários dias sem água em sua residência, além disso os 

telefones de atendimento ao consumidor não eram atendidos, ou ficava 

esperando por um longo tempo, além de não saberem informar o fim das 

obras. Ao final requer 35% na fatura de outubro e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no 

ID 27546041, e no mérito sustentou a inexistência de culpa e a ausência 

de dano moral, ao final requer a improcedência dos pedidos. Ata da 

audiência de conciliação acostada ID 27245085 e impugnação no ID 

27605210. É a síntese do necessário. Julgamento antecipado da lide. Nos 

termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, 

dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de 

produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) 

quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de 

provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação 

(ID 27245085), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (partes 

reclamadas) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Suspensão no fornecimento de água. As concessionárias de 

fornecimento de água estão autorizadas a suspenderem seus serviços, 

com o estabelecimento do devido plano de racionamento, para os devidos 

reparos quando caracterizado situação emergencial ou de calamidade 

pública ou nos casos de anormalidade do abastecimento por motivo de 

força maior. Neste sentido é o preconiza artigo 101 da Resolução 

Normativa 5/2010 da AMAES: Nos casos de eventos anormais que 

ensejam declaração de situação de emergência ou de calamidade pública 

ou nos casos de anormalidade do abastecimento por motivo de força 

maior, a Concessionária poderá estabelecer planos de racionamento para 

reduzir ao mínimo suas consequências, que deverão ser submetidos à 

aprovação da Agência Reguladora. § 1º. A Concessionária poderá impor, 

em conjunto com o plano de racionamento, normas de restrição ao 

Consumo de Água, incluindo a imposição de penalidades aos infratores de 

tais normais, penalidades que poderão incluir a interrupção do 

fornecimento de água. Ademais, necessário também destacar que, nos 

termos do artigo 94, § 1º, inciso I, aliena b, da Resolução 2º/2018/ARSEC, 

em caso de interrupção imprevista, a concessionária deve divulgar no 

prazo de 12 horas a causa da interrupção e a previsão do 

restabelecimento do serviço. Em análise do caso concreto, mormente 

quanto aos protocolos de atendimento (4573793-5173558- 

5198556-3-5365698) e o teor das reclamações no site da promovida ID 

25427768 e as fotos com as obras no asfalto da casa da promovente ID 

25427767, nota-se que a parte reclamante ficou vários dias sem o 

fornecimento de água em sua residência em decorrência da queima de 

bomba d´agua na distribuição no Bairro CPA. Embora os protocolos de 

atendimento em call center, em regra, não sejam considerada prova 

robusta por não se tratar de uma prova técnica, no caso em exame, 

considero-os como provas válidas, visto que, além de verossímeis, os 

fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos 

serviços, visto que este detém o encargo probatório de disponibilizar a 

aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que 

regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE 

POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O 

consumidor demandante possui o direito e solicitou detalhamento da conta 

de telefone pelo call center, informando o número de protocolo na petição 

inicial. Se houve juntada da documentação na resposta à ação pela 

operadora de telefonia, e não houve contestação quanto existência desse 

este pedido via call center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, 

ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando 

hipótese de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida 

cautelar, justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus 

de sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 

Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Portanto, diante da ausência da gravação e/ou histórico de atendimento do 

correspondente ao protocolo, presume-se que efetivamente a residência 

da parte reclamante ficou sem o fornecimento de água por vários dias. 

Ressalto ainda que a ordem de serviço apresentada no ID 27546046 foi 

efetuada em 14/11/2019, e a interrupção dos serviços ocorreram em 

setembro, assim não é capaz de comprovar que o fornecimento naquele 

mês estava sendo fornecido regularmente. Impõe ainda consignar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence à parte reclamada, visto que 

deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus 

direitos (art. 6º, VIII, CDC). Isto porque, a parte reclamada tem melhores 

condições técnicas de comprovar os motivos da demora excessiva no 

restabelecimento do serviço no bairro CPA em setembro, bem como que 

efetuou o fornecimento alternativo de água por meio de caminhão pipa. 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve falha 

na prestação de serviço decorrência da ineficiência no restabelecimento 

no fornecimento de água. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 
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tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃOINDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a suspensão 

do fornecimento de água é suficiente para a caracterização do dano moral 

na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de utilização do 

referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do 

conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo 

àrepetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Aplicação da Lei Municipal de Cuiabá número 5.951/2015 A lei municipal 

número 5.951/2015 em vigor desde o dia 26 de setembro de 2015, dispõe 

sobre o conceito de descontinuidade no abastecimento de água, Em seu 

artigo 5º estipula critérios para compensação de usuários quando há 

ocorrência de interrupção no serviço essencial, senão vejamos: Artigo 

5º:O prestador do serviço compensará os usuários afetados pela 

descontinuidade no abastecimento de água, proporcionalmente ao período 

da interrupção ou fornecimento insuficiente, na seguinte forma: I - até 6 

horas de descontinuidade no abastecimento de água - 3% (três por cento) 

de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento; II - do início 

da 7º hora até 12 horas de descontinuidade no abastecimento de água - 

5% (cinco por cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente 

ao evento; III - do início da 13º hora até 24 horas de descontinuidade no 

abastecimento de água - 10% (dez por cento) de redução no valor da 

fatura no mês subsequente ao evento; IV - do início da 25º hora até 36 

horas de descontinuidade no abastecimento de água - 15% (quinze por 

cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento; V - 

do início da 37º hora até 48 horas de descontinuidade no abastecimento 

de água - 25% (vinte e cinco por cento) de redução no valor da fatura no 

mês subsequente ao evento; VI - por mais de 48 horas de 

descontinuidade no abastecimento de água - 35 % (trinta e cinco por 

cento) de redução no valor da fatura no mês subsequente ao evento. § 1º 

Para os usuários caracterizados no art. 3º da presente Lei, a redução do 

valor da fatura no mês subsequente ao evento será de 25% (vinte e cinco 

por cento). § 2º O período de descontinuidade no abastecimento de água 

é contado a partir de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: I - 

a reclamação do usuário junto ao prestador; ou II - o registro do incidente 

pelo prestador de serviços junto à AMAES, ou outra que venha a 

substituí-la. § 3º Durante o ciclo de faturamento, cada descontinuidade no 

abastecimento de água será avaliada isoladamente e a redução no valor 

da fatura do usuário será no máximo de 35% (trinta e cinco por cento). § 

4º As reduções nos valores das faturas dos usuários, previstas no 

presente artigo, não afastam a possibilidade de instauração de processo 

administrativo sancionatório pela AMAES em face da descontinuidade no 

abastecimento de água, ou outra que venha a substituí-la. – grifamos 

Assim temos no presente caso a parte promovente faz jus ao desconto de 

35% de abatimento na fatura do mês subsequente ao período da 

descontinuidade, ou seja, em outubro de 2019, contudo, haja vista que 

muito provavelmente a fatura já deva estar quitada, o desconto poderá ser 

aplicado na próxima fatura depois de proferida esta decisão. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a 

empresa reclamada, proceda, na próxima fatura da matrícula número 

74757 o desconto de 35% (trinta e cinto por cento) para compensar a 

descontinuidade do abastecimento de água no mês de setembro de 2019, 

sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a 

parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o 

cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e b) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (25/11/2019, 

ID 26444752) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 
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específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018259-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TEIXEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018259-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIO 

TEIXEIRA DUARTE REQUERIDO: CLARO S.A., VIVO S.A. Vistos. Processo 

em fase de Sentença Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia FABIO TEIXEIRA DUARTE ajuizou 

reclamação com pedido condenatório em desfavor do CLARO S.A. e 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que as partes reclamadas 

agiram com falha na prestação de serviço em razão da não conclusão da 

solicitação de portabilidade que ocasionou a suspensão de sua linha 

telefônica. Ao final, postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citadas, as partes reclamadas apresentaram contestação no ID 28869275 

e 28945380 e arguiram preliminar de ilegitimidade passiva e, em seguida, 

constataram os pedidos formulados na inicial e, em destaque, a primeira 

reclamada CLARO S.A. sustentou que o problema descrito em inicial se 

deu por culpa exclusiva da segunda reclamada TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

que por sua vez sustentou que a autora não comprovou os fatos 

alegados em inicial. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28605175 e impugnação à contestação apresentada no ID 29196895. 

Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz 

julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando 

não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução. Examinando os autos, nota-se que, na audiência 

de conciliação (ID 28605177), as partes posicionaram-se no sentido de 

que, em relação à produção de prova oral, manifestariam-se na 

contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Ilegitimidade passiva. A indicação na 

petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é a suficiente para sustentar legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material relação extracontratual, coincidem com as partes desta demanda, 

tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, 

relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da 

parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no 

mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de portabilidade foi prestado de forma ineficiente pelas 

partes reclamadas, pois a ineficiência da prestação do serviço gerou a 

suspensão de sua linha telefônica. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia, por meio 

dos protocolos 20196561481443 (vivo), 019816744526 (claro) , 

019816679234 (claro) e 2527509.2019 (Anatel), registrado no call center 

da empresa reclamada que solicitou o serviço apontado como ineficiente. 

Embora os protocolos de atendimento em call center, em regra, não seja 

considerada prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no 

caso em exame, considero-o como prova válida, visto que, além de 

verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do 

prestador dos serviços, visto que este detém o encargo probatório de 

disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 

6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE 

TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante possui o direito e solicitou 

detalhamento da conta de telefone pelo call center, informando o número 

de protocolo na petição inicial. Se houve juntada da documentação na 

resposta à ação pela operadora de telefonia, e não houve contestação 

quanto existência desse este pedido via call center, ou mesmo juntada da 

respectiva gravação, ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, 

não se configurando hipótese de ausência de justa causa para o 

ajuizamento da medida cautelar, justificando-se, também, a condenação da 

demandada nos ônus de sucumbência, de acordo com o princípio da 

causalidade. Os honorários arbitrados na sentença devem ser reduzidos, 

porque excessivos, considerando-se, especialmente, o lugar de 

prestação do serviço a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - 

AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de 

Julgamento: 12/09/2012, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/09/2012) Diante da ausência da gravação 

correspondente ao protocolo informado nos autos, presume-se que houve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 630 de 877



a solicitação do serviço questionado. Ainda em exame dos autos, nota-se 

que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o 

serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no 

presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, 

visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de 

seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, 

concluindo que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, conduta ilícita. Responsabilidade civil. Quem age com 

dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 

186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, das partes reclamadas sustentam que o 

dano foi ocasionado por culpa exclusiva da outra. Quanto aos danos 

decorrentes da portabilidade de linha telefônica, nota-se que há 

responsabilidade solidária de todos os envolvidos, pois o simples fato da 

conduta ilícita ter sido praticada pela concessionária doadora, não 

evidencia hipótese de culpa exclusiva de terceiro, pois tanto esta quanto a 

concessionária receptora são responsáveis solidariamente pelo sucesso 

da portabilidade, conforme se extrai do artigo 31 do RGP (Regulamento 

Geral de Portabilidade, Res. 460/2007/Anatel). Art. 31. Os procedimentos 

técnico-operacionais de suporte à Portabilidade, entre as Prestadoras 

Doadora e Receptora, devem estar contidos em documento específico, 

fazendo parte dos contratos de interconexão, no que couber. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE 

NUMÉRITO. SUSPENSÃO IDO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

OPERADORA DOADORA. Em se tratando de pleito de reparação de danos 

fundado na ocorrência de falha em procedimento de portabilidade 

numérica, respondem solidariamente perante o consumidor tanto a 

operadora doadora, quanto a receptora da linha, nos termos do art. 7º, 

parágrafo único, do CDC. Precedentes jurisprudenciais. (...) (TJRS - AC: 

70051315794 RS , Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de 

Julgamento: 22/10/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 31/10/2012) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO -PORTABILIDADE - 

RESOLUÇÃO Nº 460/07 DA ANATEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DAS CONCESSIONÁRIAS (RECEPTORA E DOADORA) PELA MIGRAÇÃO. 

Nos termos da Resolução nº 460/07 da ANATEL, a responsabilidade pela 

portabilidade numérica é de ambas operadoras do serviço (doadora e 

receptora).EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO 

J U L G A D O .  ( T J S P  -  E D :  5 9 3 8 4 3 9 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 2  S P 

0059384-39.2010.8.26.0002, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 13/06/2012, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/06/2012) Desta forma, independentemente se o ato ilícito 

tenha sido praticado pela concessionária doadora ou receptora, não há 

como eximir a responsabilidade das partes reclamadas. Portanto, por não 

se aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor das partes 

reclamadas, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a 

conduta ilícita detectada nos autos. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral Neste sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - 

INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços de 

internet, comete ato ilícito, e emerge a obrigação de indenizar o 

consumidor pelos danos sofridos. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Mantém-se o valor da 

indenização a título de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT/TRU 120100406709/2012, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no DJE 19/04/2012) Em exame 

do caso concreto, nota-se que a suspensão, por vários dias, no 

fornecimento de serviços de telefonia, é suficiente para a caracterização 

do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 631 de 877



se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (05/12/2019, ID 27961084) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga Vistos. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017356-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ELESSANDRO GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ELESSANDRO GONÇALVES FERREIRA ajuizou reclamação 

com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por 

danos morais TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a 

dívida negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28607918 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28297195 e impugnação no ID 28679903. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 28297195), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 
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artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de 

dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, 

do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação 

de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada no valor de R$120,97 (ID 26286124). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas relatórios (ID 28607918), as quais não têm o condão probatório, 

pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 
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DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26286124 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 26286124), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$120,97), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 
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injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$120,96 (cento e vinte reais e noventa e seis 

centavos) referente ao contrato 0312908099; b) determinar que a parte 

reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a a R$12.000,00; 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(10/08/2017, ID 26286124) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e) indeferir a litigância de 

má-fé. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020183-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AMANCIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1020183-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

AMANCIO PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

PAULO AMANCIO PEREIRA ajuizou reclamação com pedido indenizatório 

em desfavor do PAULO AMANCIO PEREIRA. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 29013765 e arguiu as preliminares de falta de interesse e inépcia da 

inicial por ausência de documento indispensável. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 29031823 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 29150299. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
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dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 127,86 (ID 27221598). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas de sistemas (ID 29013765), as quais não têm o condão 

probatório, pois se trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 27221598, nota-se que existe 

outra restrição preexistente, o que descaracteriza o dano, levando a 

presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos 

prova de que o restritivo preexistente se encontra judicializado. Isto se 

justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já está 

denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos subjetiva. Portanto, 

não havendo indisponibilidade do crédito não é devido o dano moral. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar 

a inexistência do débito de R$ 127,8 6 (cento e vinte e sete reais e oitenta 

e seis centavos), b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); e c. indeferir o pleito de dano moral. Sem custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 
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necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018651-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PRINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018651-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FABIANE 

PRINS DA SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia FABIANE PRINS DA SILVA ajuizou reclamação 

com pedido indenizatório em desfavor do EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 10 e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28789207 e impugnação à 

contestação foi apresentada intempestivamente no ID 29117449. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017). A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 822,00 (ID 26583933). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 28710064, nota-se que a parte reclamada apresentou 

contrato de prestação de serviços educacionais, supostamente assinado 

pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato 

impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do 

CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há 

conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, 

embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 

autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os 

pedidos da ação proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 
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necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017898-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017898-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITO 

PORFIRIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia BENEDITO 

PORFIRIO DA SILVA ajuizou reclamação com pedido indenizatório em 

desfavor do VIVO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28830493 e 

arguiu a preliminar de ausência de documento essencial à lide. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28545314 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 29150549. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$ 106,47 (ID 26407739). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas faturas / telas de sistemas / relatórios (ID 28829540), as quais não 

têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 
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motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil). Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes 

e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26407739, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo e R$ 106,47 (cento e seis 

reais e quarenta e sete centavos) entendo como razoável e suficiente 

para a compensação do dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. 

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de e R$ 106,47 (cento e 

seis reais e quarenta e sete centavos); b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte 

reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 
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pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LUCIANA GOMES DE FREITAS Juíza Leiga ---------------

--------------------------------------------------------- Vistos. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019446-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KAROLINA 

CRISTIANE DA SILVA PIRES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia KAROLINA CRISTIANE DA SILVA PIRES ajuizou 

reclamação com pedido indenizatório em desfavor do BANCO 

BRADESCARD S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação no ID 28607532 e 

arguiu as preliminares de ausência de documento essencial à lide. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

no ID 28864763e impugnação à contestação apresentada no ID 29132934. 

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 

do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de 

documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no 

julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento em comento é suficiente 

para prova do arguido pela parte reclamante, não imprescindível a 

apresentação de extrato oficial para a propositura da ação. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada no valor de R$ 1.286,40 (ID 26848904). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 28607538, nota-se que a parte reclamada apresentou 

contrato de cartão de crédito, supostamente assinado pela parte 

reclamante. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, 

modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), 

situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta 

ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora 

não tenha sido produzida perícia grafotécnica para comprovar a 
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autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em exame, 

considero-a como autêntica a referida rubrica diante da ausência de 

expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante do 

contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em 

favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima e 

não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$90,05 apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 

1.286,40). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, o 

qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar 

com as custas e com os honorários do advogado, os quais também fixo 

em R$128,64, apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica 

da ação (R$ 1.286,40). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente: a) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$90,05 (noventa reais e cinco centavos), a título de 

indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora 

de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação 

desta sentença; b) Em decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da 

Lei 9.099/95, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$128,64, como previsto no artigo 85, 

§ 2º, do CPC. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga --------------------

---------------------------------------------------- Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014779-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES SILVA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014779-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THAMIRES 

SILVA COIMBRA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia THAMIRES SILVA COIMBRA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A. Em síntese, 

alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação no ID 10 e arguiu as preliminares de ausência de condições 

da ação, incompetência e inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de 

má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27500927 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 27656680. Preliminares 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 
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CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$1.569,54 (ID 25626192). Em exame do conjunto 

fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao contrato 

juntado no ID 27656689, nota-se que a parte reclamada apresentou 

contrato de proposta de adesão, supostamente assinado pela parte 

reclamante. Embora este documento não identifique precisamente o valor 

do crédito, a parte reclamada encartou nos autos também faturas de 

utilização do cartão (ID 27656690), sendo estes suficientes para a 

comprovação da origem do crédito. Ademais, não há nos autos prova de 

fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso 

II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não 

há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também 

que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$700,00, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.000,00). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.000,00, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.000,00). Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar improcedentes os pedidos da reclamação proposta, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e condenar a parte reclamante ao pagamento de 

R$700,00 (setecentos reais), a título de penalidade por litigância de má-fé, 

devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da 

propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da publicação desta sentença; Ainda em 

decorrência da má fé, com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a 

parte reclamada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

que fixo em R$1.000,00, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, 

agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 
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passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018814-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1018814-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GONCALINA 

ANA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

GONÇALINA ANA DE SOUZA ajuizou reclamação com pedido declaratório 

de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais TELEFONCIA 

BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu 

nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final 

postulou indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação no ID 28965767 e arguiu 

preliminarmente a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a litigância de má-fé e 

formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na 

ID 28791321 e impugnação à contestação apresentada no ID 29213232. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamante (ID 

29213232.), no caso, será necessária prova pericial para apurar se a 

rubrica constante no contrato juntado no ID 28965770, 28965771, 

28965773 pertence à parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza 

Leiga --------------------------------------------------------------- Vistos. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014254-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE MONIQUE ARRUDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014254-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARLENE 

MONIQUE ARRUDA DE ARAUJO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia ARLENE MONIQUE ARRUDA DE ARAUJO ajuizou 

reclamação com indenizatório por danos materiais e morais em desfavor 

de GOL LINHAS AEREAS S/A. Em síntese alegou que adquiriu passagem 

aérea da companhia promovida e para fazer o trecho Cuiabá para Recife 

com conexão em Brasília, com chegada para as 16h50 no dia 19/08/2019, 

contudo sem qualquer justificativa foi coloca em outro voo que chegou 

somente as 01h30 situação que ultrapassou os meros aborrecimentos do 

cotidiano, pois ela perdeu uma diária do hotel em que passaria alguns dias 

a lazer. Ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a partes promovida apresentou contestação na ID 27339656 e no 

mérito, sustentou a existência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27209566 e impugnação no ID 28240793. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que, 

na audiência de conciliação (ID 27209566), a parte reclamante pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide e as partes reclamadas 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação. Porém, analisando tais peças, 

observa-se que não houve pedido específico, autorizando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, 

com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. 

Falha no transporte aéreo. As companhias de transporte aéreo de 

passageiro, em razão das peculiaridades decorrente da atividade 

econômica desenvolvida, que depende muito das condições climáticas 

para a sua operacionalização, possuem uma margem de tolerância de 4 

(quatro) horas para a conclusão do serviço proposto após o prazo 

contratualmente previsto, conforme disposto nos artigos 230 e 231 do 

Código Brasileiro de Aeronáutica, in verbis: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art.231. Quando o transporte 
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sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. No mesmo sentido são as normas regulamentadoras previstas no 

artigo 21 Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil: Art. 

21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, 

reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, 

devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de 

voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente 

contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - 

preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo 

passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de 

aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo 

único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser 

imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador 

dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 

(quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado. Desta 

forma, quando há atraso na chegada do passageiro por período superior a 

4 (quatro) horas, independentemente do motivo do atraso, se simples 

atraso de embargue, cancelamento de voo, ou preterição de embargue, há 

caracterização de serviço ineficiente. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E 

OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO 

AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. 

FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem 

superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo 

contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao 

consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O 

dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a 

responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do 

desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. 

Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se 

patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não 

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, 

sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (STJ EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 

31/03/2015) RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 

(QUATRO) HORAS. TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O atraso de voo de menos 

de quatro horas para a chegada ao destino final, por si só, não configura 

danos morais. Trata-se de aborrecimentos da vida cotidiana, sem 

consequências graves na esfera psíquica do passageiro. 2. Consumidor 

que não comprova que houve atraso por mais de quatro horas. Conforme 

se depreende da prova do alegado compromisso que teria na cidade de 

destino, o próprio recorrente afirma que o voo estaria atrasado em 03 

(três) horas. 3. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, 

assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente. O 

mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral. 4. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95. (TJMT, Turma 

Recursal, Recurso Cível 8011509-75.2015.811.0002, Relator Nelson 

Dorigatti, Data do Julgamento 18/10/2016) Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da 

parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 19/08/2019 às 

16h50m (ID 25508016). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, 

(ID 25508017) o voo chegou ao destino somente no dia 19/08/2019 às 

01h30m, ou seja, com atraso de 09h00, lapso este superior ao legalmente 

permitido. Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da 

parte reclamada configura conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016). Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por caso fortuito externo, por isso, alega não possuir 

responsabilidade civil quanto ao ilícito questionado. Convém ainda 

consignar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno 

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço. 

Segundo lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o 

processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não 

eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é 

alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do 

serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual 

dano. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE 

LANCHONETE. ROUBO DE VEICULO. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A força maior deve ser entendida, atualmente, 

como espécie do gênero fortuito externo, do qual faz parte também a 

culpa exclusiva de terceiros, os quais se contrapõem ao chamado fortuito 

interno. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de 

terceiro equiparável a força maior, que deve excluir o dever de indenizar, 

mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva" (REsp 976.564/SP, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012). 2. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Colegiado a quo em relação à ausência de 

responsabilidade da lanchonete pelo roubo ocorrido em seu 

estacionamento, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no 

acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância 

especial, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte Superior. 3. Agravo 

regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1218620/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/08/2013, DJe 22/08/2013) Todavia, considerando a situação fática 

reportada nos autos, nota-se que, embora intenso tráfego aéreo que 

demandam revisão preventiva ou interdição de aeroporto possa ser 

caracterizado como caso fortuito, estes fatos não tem o condão de excluir 

a responsabilidade da parte reclamada. Isto porque, estas situações 

integram o risco da atividade econômica das companhias de transporte 

aéreo de passageiro, conforme dispõe o artigo 256, § 1º, alínea “b”, do 

Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 256. O transportador responde pelo 

dano decorrente: (...) II - de atraso do transporte aéreo contratado. § 1° O 
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transportador não será responsável: b) no caso do item II, se ocorrer 

motivo de força maior ou comprovada determinação da autoridade 

aeronáutica, que será responsabi l izada. Neste sent ido : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES 

RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. "As instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp n. 

1.199.782/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 

12/9/2011). (...) (STJ AgRg no AREsp 293.757/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 

25/10/2013) Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta 

ilícita detectada. Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda 

que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano 

moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, 

logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência da perda de uma diária de hotel, no 

valor de R$600,00. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que o dano material não encontra-se comprovado vez que 

a entrada no hotel se daria apenas no dia 20/08/2019 (ID 25508019) e a 

promovente chegou em Porto de Galinhas ainda no dia 20 e usufruiu da 

diária do hotel, não fazendo jus à indenização pelos danos materiais. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 

CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo de atraso de voo na 

chegada ao destino é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 
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sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (09 

horas), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$8.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (21/11/2019, ID 26354678) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS); e b) indeferir o pleito de indenização por danos materiais. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá, data registrada 

no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015788-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015788-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia UBIRATAM BARBOSA 

DE MOURA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese alegou que 

é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e que a fatura do mês 

de setembro/19 cobrou valor muito acima de seu consumo médio, 

R$608,63. Sustentou que em razão do não pagamento mencionada fatura 

teve seus dados negativados. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção 

ao crédito, bem como que a parte reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. A 

antecipação de tutela não foi concedida, ID 25869905. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no ID 28235291 e 

preliminarmente arguiu a incompetência do juizado especial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de instrução 

acostada no ID 27574435 e impugnação no ID 28804122. É a síntese do 

necessário. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar irregularidade do 

aparelho medido de energia elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo 

técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. 

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a 

cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação 

inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a 

demonstração da aferição e/ou inspeção. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016) Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor 

jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por 

perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa. Não 

destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais: CIVIL E 
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CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO MEDIDOR 

INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade 

no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. 

Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não 

produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito autoral, ou a 

presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma 

do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto 

que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou 

negativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido 

apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 

01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES 

VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) 

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 

ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na 

peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não 

há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (Apelação, Processo nº 0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO 

- APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: 

Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: 

Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (setembro de 2019) registraram consumo de 590 

Kwh (ID 28235295). Por outro lado, com base no do histórico de consumo 

(ID 28235295), nota-se que a média de consumo apurada no período 

agosto de 2018 a julho de 2019 é de 371,20 kwh. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu 

provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não 

apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos 

lançamentos impugnados. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições 

técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, havendo 

cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras 

de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade do conforto, consistente na suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, água encanada e internet, por se tratarem de serviços 

de fácil acesso no meio urbano moderno, tem o condão de gerar o dano 

moral. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 
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SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA 

NO REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. (...) 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ REsp 1629505/SE, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 19/12/2016) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - 

Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa 

prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re 

ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. (...) (TJMT Ap 

90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO INDEVIDA 

DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE PROVAS - 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que suspende 

indevidamente a prestação de serviços de internet, comete ato ilícito, e 

emerge a obrigação de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral, se 

fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT/TRU 120100406709/2012, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2012, Data da publicação no 

DJE 19/04/2012) Em exame do caso concreto, nota-se que a ameaça da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar 

que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias: (a) revisar as 

faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos 

anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 

dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspender o 

procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova 

fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de 

Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e b) 

condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (21/11/2019, ID 26351356) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla 

Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------------------------

---------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008298-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1008298-17.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOILSON 

SANTANA DA SILVA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos etc. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JOILSON SANTANA DA SILVA ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO CSF S.A.. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 28194123. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito e, ausência 

de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 27524083, 

sem apresentação de impugnação. Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor 

o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 648 de 877



adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$498,95 (ID 24063475). 

Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado no ID 28194130, nota-se que a parte reclamada 

apresentou proposta de adesão para emissão de cartão de crédito, 

supostamente assinado pela parte reclamante. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se 

também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso em 

apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois 

a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$803,52, apurado com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 

11.478,95). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, 

o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé deverá arcar 

com as custas e com os honorários do advogado, os quais também fixo 

em R$1.147,85, apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica 

da ação (R$ 11.478,95). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos da reclamação proposta, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, consequentemente: a) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$803,52 (oitocentos e três reais e cinquenta e dois 

centavos), a título de penalidade por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; b) Ainda em decorrência da má fé, 

com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.147,85, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA Juíza Leiga ---------

--------------------------------------------------------------- Vistos. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 
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nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 
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SENTENÇA Autos 1017623-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JAMILES 

MARIA DA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

JAMILES MARIA DA CONCEIÇÃO ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais 

TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 2861541 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28507069 e impugnação no ID 28786833. É a 

síntese do necessário. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos 

termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação 

sem a juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e 

implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o 

documento imprescindível se refere a demonstração regular do exercício 

do direito de ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará 

na improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 

relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante de residência não é imprescindível para o ajuizamento de 

reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, nos termos do 

artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a inicial indique o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda 

veiculada com base em alegada ilegalidade do sistema de pontuação de 

crédito ofertada pela entidade cadastral. O comprovante de residência e, 

no caso, não é documento indispensável à propositura da demanda. 

Descabimento do indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. 

APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70057584260, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a 

preliminar deve ser afastada. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à 

parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se 

que, na audiência de conciliação (ID 28507069), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de 

dívida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para 

legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição 

do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, 

primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, 

do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação 

de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada no valor de R$113,97 (ID 26350633). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas relatórios e faturas (ID 28641561 e 2861563), as quais não têm o 

condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 
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a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 
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ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26350633 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 26350633), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$113,97), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$113,97 (cento e treze reais e noventa e sete 

centavos) referente ao contrato 0300787473; b) determinar que a parte 

reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a R$12.000,00; 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) condenar a parte 

reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(10/06/2018, ID 26350633) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); d) indeferir o pedido contraposto; e e) indeferir a litigância de 

má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 
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de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei 

nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019396-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1019396-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA 

DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ALESSADRA TREVISAN VEDOIN ajuizou reclamação com pedido com 

indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de CASSI – CAIXA 

DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Em 

síntese, alegou que aderiu ao plano de saúde promovidos desde julho de 

1998 e ao ser diagnosticada com câncer de mama em grau IV optou por 

fazer o procedimento cirúrgico para remoção no Hospital Albert Einstein 

em São Paulo/SP. Asseverou que a decisão foi tomada levando em 

consideração que os hospitais de Cuiabá/MT credenciados ao promovido 

não possuem capacidade técnica e/ou qualidade na prestação de 

serviços médicos. Explicou que os gastos da cirurgia ficaram no valor de 

R$33.500,00 e não foram reembolsados. Ao final requer a indenização 

pelos danos materiais e morais. Devidamente citada, parte promovida 

apresentou contestação no ID 29164785, e e no mérito alegou a ausência 

de culpa e inexistência de dano moral. Ao final requer a improcedência 

dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 28857919 e 

impugnação no ID 29408949. É a síntese do necessário. Julgamento 

antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará 

antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não 

houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em 

audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e 

não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que 

para a solução do presente conflito não há necessidade de produção 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Direito e 

percentual de reembolso. É garantido aos beneficiários de plano de saúde 

o reembolso de despesas efetuadas, nos limites das obrigações 

contratuais, em caso de urgência, emergência ou quando não for possível 

a utilização dos serviços prestados pelos médicos e estabelecimentos 

credenciados. Nestes termos é o que preconiza o artigo 12, VI, da Lei nº 

9.656/98: VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o 

inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações 

contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à 

saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a 

utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou 

referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de 

serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, 

pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação 

adequada; Não destoa o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA 

DOS REQUISITOS PARA CABIMENTO DO CUSTEIO. EXISTÊNCIA DE 

ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 

OPERADORA CONTRATADA. ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98. 

REEMBOLSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE 

INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 

9.656/98, somente em casos excepcionais, como inexistência de 

estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou 

emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios 

da operadora em razão de recusa injustificada, é admitido o reembolso de 

despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado. (...) 9. 

Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ AgInt no AREsp 

1170106/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/04/2018, DJe 30/04/2018) Importante também destacar que, nos termos 

do artigo 4º da Resolução Normativa 259/2011 da ANS, na hipótese de 

indisponibilidade do atendimento na área de abrangência territorial do 

contrato, o operador do plano de saúde garantirá o atendimento fora 

destes limites, inclusive, com cobertura das despesas de transporte. No 

caso de descumprimento, a operadora deverá reembolsar integralmente o 

valor das despesas, podendo, entretanto, ser descontado o percentual de 

coparticipação, se o contrato estiver celebrado nestas condições (art. 9 

da Resolução Normativa 259/2011 da ANS). Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

que as despesas, que se postula o reembolso, ocorreram em razão da 

impossibilidade de utilizar de prestadores credenciados. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que o plano 

promovido possui vários profissionais credenciados especializados na 

patologia que a promovente necessitava combater, ela mesmo juntou no ID 

26823394, inclusive na cidade de São Paulo/SP há outros 03 hospitais 

credenciados que poderiam ser escolhidos em vez do Albert Einstein que 

não é credenciado ao plano contratado. Ressalte-se ainda que, em que 

pese existir falhas na prestação de serviços dos hospitais credenciados 

nesta capital, é muito superior a quantidade de tratamentos que são bem 

sucedidos, tal argumento por si só não autoriza o reembolso postulado. 

Desse modo, conclui-se que a recusa de reembolso não configurou 

conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla 

Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------------------------

---------------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Cuiabá, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016778-81.2019.8.11.0001
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016778-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

MADALENA DA TRINDADE REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MARIA MADALENA DA TRINDADE ajuizou reclamação com 

pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos 

morais BANCO ITAUCARD S/A. Em síntese alegou desconhecer a dívida 

negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito, e ao final postulou indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28324269 e 

preliminarmente arguiu a ausência de interesse de agir e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer Ao final, requer a litigância de má-fé. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28791336 e impugnação no ID 28671919. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada causou dano moral à parte reclamante é suficiente para 

evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo razão a 

arguição preliminar de ausência de interesse processual, rejeita-se. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 28791336), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Existência de dívida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada no valor de R$488,29 (ID 26129066). 

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

foi juntado nos autos apenas faturas e telas de sistemas e relatórios (ID 

28324286, 28324289), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO 

DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - UNILATERALIDADE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor a inexistência de 

dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de demonstrar a 

existência do débito motivador da negativação, sob pena de se atribuir ao 

autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada de extratos, 

faturas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a 

existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da 

negativação, em razão do caráter unilateral desses documentos. (TJ-MG - 

AC: 10000180612814001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de 

Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA CALCADA EM 

SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A NEGATIVAÇÃO. 

ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE SISTEMA E FATURAS 

REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS UNILATERAIS QUE, 

DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU CONCORDÂNCIA DA 

AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULARIDADE DAS 

COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE 

SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL QUE COMPETE AO 

FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). REQUERIDA QUE NÃO LOGROU 

PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO CPC/2015). MANIFESTA 

ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS À ESPÉCIE. 

ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO ASSENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA. (...) 

( T J - S C  -  A C :  0 3 0 9 2 8 3 4 6 2 0 1 5 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 654 de 877



ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26129066 caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
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PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 26129066), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$488,29), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as 

preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a 

inexistência do débito de R$488,29 (quatrocentos e oitenta e oito reais e 

vinte e nove centavos) referente ao contrato 002461776100000; b) 

determinar que a parte reclamada, a título de tutela de urgência, no prazo 

de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso 

VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$200,00, limita a a 

R$12.000,00; devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); c) 

condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (16/01/2017, ID 26129066) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); e d) indeferir o pedido de condenação 

por litigância de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as 

vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002721-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA CAMILO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1002721-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: V H E R 

CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: GESSICA CAMILO DA 

SILVA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia VHER CURSOS EDUCACIONAIS ajuizou 

reclamação de cobrança em desfavor de GESSICA CAMILO DA SILVA. Em 

síntese, alegou que vem prestando serviços educacionais à promovida, 

sem que ela cumpra com a obrigação assumida no contrato, qual seja, 

pagar as parcelas da mensalidade que vencem todos os dias 15 de cada 

mês. Asseverou que houve tentativa de receber os valores 

consensualmente, porém sem êxito. Ao final, postulou receber a quantia 

de R$ 10.746,91 já atualizados. Devidamente citada no ID 27355303, a 

parte reclamada deixou de apresentar contestação. Atas de Audiência de 

Conciliação juntada no ID 28917177. Revelia. Nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não 

comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. 

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 

27355303), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

28917177) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do 

artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a 

fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de 

provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for 

aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. No 

caso, diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e oportuno o 

julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. 

Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos 
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termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar 

para os fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o 

fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há 

qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos 

fatos alegados na inicial e conclui-se pela existência do débito exigido pela 

parte reclamante no importe de R$10.746,91. Dispositivo. Posto isso, 

proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a promovida a pagar a 

parte requerente o valor de R$ 10.746,91 (dez mil setecentos e quarenta e 

seis reais e noventa e um centavos), corrigido monetariamente pelo índice 

do INPC e acrescido de juros em 1% ao mês desde o vencimento das 

parcelas. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA FERREIRA VALENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1003383-85.2020.8.11.0001 REQUERENTE: DEJANIRA 

FERREIRA VALENTIM REU: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

DEJANIRA FERREIRA VALENTIM ajuizou reclamação com pedido 

indenizatório em desfavor do BANCO BRADESCO. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

débito de valores superiores a 30%. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, devolução em dobro dos valores descontados e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação no ID 30426640 e arguiu a preliminar de ausência 

de interesse de agir- pretensão resistida. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa, ausência de dano moral, visto a devida contratação 

do crédito. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 30152763 e 

impugnação à contestação NÃO foi apresentada. Ausência de Interesse 

de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte 

reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, 

independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático 

probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse processual. 

Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio ao Livre 

Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. 

Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a 

não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação 

são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o 

interesse processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o 

que, ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo 

isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. 

(...)” (STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclamante é 

suficiente para evidenciar o interesse processual. Portanto, não havendo 

razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Desconto em percentual superior à 30% As instituições 

financeiras, conforme dispõe a Lei 10.820/2003, estão autorizadas a 

celebrarem contato de mútuo, tendo como forma de recebimento o 

desconto diretamente da folha de pagamento do mutuário, limitado a 30%, 

desde que seja a ele proporcionado taxas de juros diferenciadas, diante 

do reduzido grau de inadimplência. Neste sentido: ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em 

folha de pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por 

servidor público, estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua 

remuneração. 2. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no RMS 

29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado 
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em 03/06/2014, DJe 20/06/2014) Todavia, esta regra não se aplica aos 

créditos em que a instituição financeira não proporciona ao mutuário taxas 

diferenciadas, mesmo com expressa autorização contratual. Neste sentido 

é também o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. 

PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com 

acórdão do Tribunal de origem que confirmou sentença que julgou 

procedente pedido de limitação dos descontos de prestação de 

empréstimo em 30% do valor dos rendimentos líquidos 2. No que tange ao 

percentual dos descontos das parcelas de empréstimos, em 30 % do valor 

dos rendimentos líquidos, o entendimento adotado pela Câmara está em 

perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça, que sumulou novo posicionamento com o seguinte enunciado: "É 

vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, 

vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) 

contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o 

empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em 

folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a 

retenção de percentual" (Súmula 603, DJe 26/2/2018). 3. Verifica-se que o 

Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo 

que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece 

do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Recurso Especial não 

conhecido. (STJ REsp 1826689/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) Em análise do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que o 

desconto realizado em conta corrente da parte reclamante (R$1.291,44) é 

superior à 30% de sua remuneração líquida (R$998,00, cf ID 28523890), 

violando o disposto legal. Vale destacar que nenhuma outra prova foi 

produzida nos autos que pudesse fragilizar o conteúdo probatório das 

evidências acima apontadas. Com isso, nota-se que há conduta ilícita 

praticada pela parte reclamada, visto que não observado o limite dos 30%. 

Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui 

inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a 

esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo 

transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 28523890, pode-se afirmar que o desconto indevido em conta 

corrente superior aos 30% previstos em lei, no valor de R$1.291,44, sem o 

correspondente reembolso é suficiente para presumir a existência de 

dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de valor 

significativo. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Repetição de indébito. Conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, 

todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação a 

restituí-la. Por se tratar de relação de consumo, a restituição deve ser o 

dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com má-fé (artigo 42, 

parágrafo único, do CDC) Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Analisando o conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido 

no importe de R$915,20 (novecentos e quinze reais e vinte centavos), 

conforme comprovante de ID 28523890/ tabela abaixo: Discriminação: 

Valor debitado em conta corrente Valor pago indevidamente ID: Mora cred 

pess 7000003 184,78 184,78 28523890 Mora cred pess 7000003 235,90 

235,90 28523890 Mora cred pess 7000003 243,71 243,71 28523890 Mora 

cred pess 7000003 250,81 250,81 28523890 Cart cred anuid 4740003 

82,80 Não é empréstimo 28523890 Mora anuid c c. 4740003 21,13 Não é 

empréstimo 28523890 Mora cred pess 7000023 45,33 Dentro dos 30% 

28523890 Mora cred pess 7000023 226,98 Dentro dos 30% 28523890 

Total 1291,44 915,20 Além da restituição, nota-se que o recebimento 

indevido poderia ter sido plenamente constatado e devolvido 

voluntariamente, contudo a parte reclamada insiste em não reconhecer o 

equívoco no seu procedimento, levando a presunção de sua má-fé 

justificando a repetição de indébito de forma dobrada. Dispositivo. Posto 

isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para: a) condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 
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do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (04/02/2020, ID 29140130) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); b) condenar a parte 

reclamada pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1830,40 (mil 

oitocentos e trinta reais e quarenta centavos) a título de repetição de 

indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (03/08/2019, ID 28523890), cf. Súmula 43 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; e c) determinar que a empresa reclamada, se abstenha de 

realizar descontos superiores a 30% referente a empréstimos na conta 

corrente da reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. LUCIANA GOMES DE FREITAS Juíza Leiga ---------------

--------------------------------------------------------- Vistos. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018793-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018793-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLAGIO DOS YPES EXECUTADO: CX 

CONSTRUCOES LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido constante do id. 

29886403. Proceda-se à expedição do AR, no endereço informado, qual 

seja, Rua Alísios, 332, Edifício The Point Smart Business, Bloco B, sala 

005-B, Bairro Jardim Bom Clima, Cuiabá-MT. Após, prossiga nos termos do 

despacho inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011436-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELLYN MARIA NOVAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011436-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: EVELLYN 

MARIA NOVAIS Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que 

frustrada a intimação da parte reclamada (Id. 27824416). Assim, 

designe-se nova data para audiência de conciliação e, após, intimem-se 

todas as partes para comparecerem ao ato, com observância das 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007882-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BOLIVAR FREIRE PUFAL (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA BENEDITA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

ANDRYELE SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

ANEZIO AUGUSTO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007882-49.2019.8.11.0001. 

ESPÓLIO: BOLIVAR FREIRE PUFAL REQUERIDO: ANDRYELE SILVA 

RODRIGUES, ANEZIO AUGUSTO RODRIGUES, CREUSA BENEDITA DA 

SILVA RODRIGUES Vistos, etc. Defiro o pleito constante do id. 29321965, 

para que a citação da parte promovida seja realizada por oficial de justiça, 

no endereço indicado, qual seja: Avenida Tancredo Neves, n° 1560, bairro 

Campos Elisios, Cuiabá/MT, CEP: 78.065-828. Designar nova data para 

audiência de conciliação e, após, intimem-se todas as partes para 

comparecerem ao ato, com observância das formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006122-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GUIMARAES RATTACASO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006122-65.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECCAO II 

EXECUTADO: JAQUELINE GUIMARAES RATTACASO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de suspensão do processo, pelo prazo requerido, devendo a parte 

autora se manifestar no decurso dele, sob pena arquivamento. Decorrido 

o prazo concedido, a parte devedora deve manifestar-se nos autos, 

independentemente de nova intimação. Após, voltem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009679-26.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZILENE DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009679-26.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: ELZILENE DE 

JESUS Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial 

está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a reclamação dela 

constante, o que impossibilita a providência requerida. Assim, nos termos 

do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar ata da assembleia de 

eleição, onde comprove atribuição do referido cargo ao atual síndico(a), 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), do 

representante do condomínio, bem como procuração legível e atualizada a 

qual outorga poderes ao patrono, devidamente assinada pelo atual 

síndico/representante, considerando a data de vigência do mandato, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022450-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANNE BARROS GONZAGA MARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022450-70.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: JOSYANNE BARROS 

GONZAGA MARIO Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011722-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA APARECIDA LOPES DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011722-33.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: DAIANA 

APARECIDA LOPES DINIZ Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se 

que a petição inicial está desacompanhada de documentos hábeis a 

instruir a reclamação dela constante, o que impossibilita a providência 

requerida. Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do 

CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou 

CNH), da representante da empresa (frente e verso), bem como 

procuração legível e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012533-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CELINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012533-90.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME EXECUTADO: NADIA CELINA 

DA SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição 

inicial está desacompanhada de documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência requerida. 

Assim, nos termos do artigo 321, “caput” e parágrafo único, do CPC, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia legível do documento de identificação pessoal (RG ou CNH), da 

representante da empresa (frente e verso), bem como procuração legível 

e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011712-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011712-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO Vistos, etc. Do 

exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada 

de documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Nos termos do art. 321, caput e 

parágrafo único do CPC/2015, intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente cópia legível e completa de documentos 

que comprovem o vínculo da parte executada com o imóvel (contrato de 

compra e venda finalizado ou certidão de inteiro teor do imóvel), a fim de 

possibilitar a análise do pedido, sob pena de indeferimento da inicial (art. 

330, CPC); Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 
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conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021395-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PINTO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021395-84.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II EXECUTADO: 

MARCOS PINTO GOMES Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, 

em se tratando de execução de débitos de condomínio, impossível a 

apresentação do título extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. II- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. III- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

IV- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. V- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022455-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AREL IUGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA CARDOSO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022455-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: AREL IUGA LTDA - ME EXECUTADO: NATALIA CARDOSO 

NUNES DA SILVA Vistos, etc. I- Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que apresente o 

original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 126, do 

FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito 

será digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou 

prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV 

Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte executada para que, 

no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. III- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. IV- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). V- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. VI- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos 

à Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012823-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

CARLA PASSOS TIBÉRIO OAB - MT7472/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DONIZETTI LIMA COSTA (EXECUTADO)

MICHELLE GONCALVES BIRTCHE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012823-08.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARCELO MARINI EXECUTADO: MICHELLE GONCALVES 

BIRTCHE, ANTONIO DONIZETTI LIMA COSTA Vistos, etc. I- Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente, a fim de que 

apresente o original do título, na Secretaria da Vara, no prazo de 5 (cinco) 

dias, para que ele seja carimbado, conforme determinado no Enunciado n.º 

126, do FONAJE: Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela 

secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC). II- Após, cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução. III- Havendo citação e efetuado o 

pagamento, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e 

consequente extinção do processo. IV- Efetivada a citação, mas não 

havendo pagamento ou penhora, renove-se a conclusão (na pasta SON). 

V- Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação (art. 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. VI- Fica registrado, desde 

logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será admitida 

após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 

53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117, do FONAJE. VII- Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, com 

fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012973-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012973-86.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPLENDORE EXECUTADO: 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA, PAULA MARIA BOAVENTURA DA 

SILVA Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 
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a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013643-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA CRISTINA VENTUROSO ALEIXO (EXECUTADO)

MAURICIO GONCALVES ALEIXO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013643-27.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES EXECUTADO: 

ADRIANA CRISTINA VENTUROSO ALEIXO, MAURICIO GONCALVES 

ALEIXO Vistos, etc. Do exame dos autos, observo que, em se tratando de 

execução de débitos de condomínio, impossível a apresentação do título 

extrajudicial em cartório, assim: I- Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a presente 

execução. II- Havendo citação e efetuado o pagamento, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de concordância tácita e consequente extinção do processo. III- 

Efetivada a citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se 

a conclusão (na pasta SON). IV- Estando o juízo garantido, designe-se 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as 

partes. V- Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à 

Execução somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de 

rejeição liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do 

Enunciado 117, do FONAJE. VI- Não havendo citação por não ter sido o 

devedor localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, com fundamento do §4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013725-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINNE DE OLIVEIRA BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013725-58.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ESPACO FORMATURAS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: ALINNE DE OLIVEIRA BARROS Vistos, etc. Do exame 

dos autos, verifica-se que a petição inicial está desacompanhada de 

documentos hábeis a instruir a reclamação dela constante, o que 

impossibilita a providência requerida. Assim, nos termos do artigo 321, 

“caput” e parágrafo único, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar cópia legível dos documentos de 

identificações pessoais (RG ou CNH), dos 

representantes/Administradores da empresa, bem como procuração 

legível e atualizada a qual outorga poderes ao patrono, devidamente 

assinada pelos representantes, considerando a data de vigência do 

mandato, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, CPC); Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Cuiabá, MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010712-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BISPO (EXECUTADO)

ARIADINES SALES BISPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010712-51.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

SUELI BISPO, ARIADINES SALES BISPO Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que há divergência entre o nome da parte autora e o nome do 

beneficiário do título que se pretende executar. Dessa forma, nos termos 

do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC/2015, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça quanto à divergência 

mencionada, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010486-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIA ALVES FLEURY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010486-80.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: REGIA ALVES FLEURY EXECUTADO: AMERICA DESIGN 

COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME Vistos, etc. Defiro o 

pleito constante do id.: 28379681, para que a citação da parte promovida 

seja realizada por oficial de justiça. Após, prossiga nos termos do 

despacho inicial. Expeça-se o necessário, intimem-se e cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016760-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDI ISMAEL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016760-60.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: EDI ISMAEL DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A Vistos, etc. Da análise dos autos, verifico que não houve tempo hábil 

acerca da audiência de conciliação. Proceda à resignação da audiência de 

conciliação, intimem-se e citem-se as partes. Intimem-se Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014030-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por HUGO LEONARDO 

SCHMITZ em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Os fatos foram narrados, 

na petição inicial (ID. 30409878), nos seguintes termos: “O autor é detentor 

de três números de telefone celular móvel com os números: (65) 9 

9901-1045, (65) 9 9946-6172 e (65) 9 9813-0007 faturas em anexo, com 

dados do autor. O autor contratou com a reclamada para o número (65) 9 

9901-1045 o serviço “Vivo controle digital – 3,5 gb ilimitados”, no valor de 

R$45,00, para o número (65) 9 9946-6172 o serviço “Vivo controle digital – 

3,5 gb ilimitados, no valor de R$45,00 e para o número (65) 99813-0007 o 

serviço “Vivo controle digital – 2,5 gb ilimitados, no valor de R$34,00 

(Doc.01 – planilha de valores). Ocorre que no mês de janeiro de 2020 o 

autor percebeu a cobrança em suas faturas de serviços não contratados 

pelo mesmo qual seja; Referente a linha (65) 9 9901-1045 vinha sendo 

cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 

10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO 

DIGITAL III no valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e 

SERVIÇO TERRA NETWORKS BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e 

um centavo), não contratados e não usufruídos pela autor, totalizando o 

valor de R$ 19.99 (dezenove reais e noventa e nove centavos), Referente 

a linha (65) 9 9946-6172 vinha sendo cobrado os serviços VIVO 

CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa 

e nove centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 

4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA 

NETWORKS BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo), não 

contratados e não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 19.99 

(dezenove reais e noventa e nove centavos) e Referente a linha (65) 9 

9813-0007 vinha sendo cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO 

DIGITAL II no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), 

VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL II no valor de R$ 5,00 (cinco reais), 

não contratados e não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 

15.00 (dezenove reais e noventa e nove centavos). Ao todo, o autor vem 

pagando mensalmente R$54,98, por serviços que o mesmo não contratou. 

O autor detectou que a indevida cobrança, também ocorrera em meses 

anteriores (Doc.01- faturas), desse modo, entrou em contato com a 

empresa ré através do call Center 8486 (Doc.02- números de protocolos) 

na tentativa de ter a devolução dos valores cobrados indevidamente, por 

não ter contratado os serviços. Sendo assim, faz-se necessário que a ré 

apresente as faturas desde o inicio do contrato, afim de quantificar os 

valores indevidamente pagos. Ocorre Excelência, que a parte autora não 

obteve êxito no pedido e a ré não retirou os serviços não contratado e 

vem constantemente sendo cobrados os valores de VIVO CONTROLE 

SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove 

centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 4,99 

(quatro reais e noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA NETWORKS 

BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo), não contratados 

e não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 19.99 (dezenove 

reais e noventa e nove centavos), Referente a linha (65) 9 9946-6172 

vinha sendo cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III 

no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), VIVO 

CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 4,99 (quatro reais e 

noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA NETWORKS BRASIL no 

valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo), não contratados e não 

usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 19.99 (dezenove reais e 

noventa e nove centavos) e Referente a linha (65) 9 9813-0007 vinha 

sendo cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL II no valor 

de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), VIVO CONTROLE 

SERVIÇO DIGITAL II no valor de R$ 5,00 (cinco reais), não contratados e 

não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 15.00 (dezenove reais 

e noventa e nove centavos), conforme consta em suas faturas em anexo. 

Ocorre que a cobrança é indevida, tendo em vista que o autor nunca 

contratou serviço de serviços em sua linha telefônica qual sejam, VIVO 

CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor total de R$ 10,99 (dez reais e 

noventa e nove centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor 

de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA 

NETWORKS BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo) de 

forma unilateral sem a anuência e contratação por parte do autor. 

Importante salientar que o autor desconhece o serviço inserido nas 

faturas, e já tentou de todas as formas administrativas a retirada dos 

serviços não contratados, porém, sem lograr êxito. No caso em tela ficou 

claramente nítido que houve falha na prestação de serviços não 

contratados pela autora, devendo a ré responder pelos danos causados 

ao autor. Configurando dessa forma falha na prestação de serviços por 

parte da ré. Insta salientar que todas as vezes que o autor entrou em 

contato com preposto da ré (loja física) a mesma informava que a 

cobrança seria retirada na próxima fatura, sendo que não ocorreu até a 

presente data. Diante da inércia da ré, que insiste na cobrança ilegal e não 

sendo possível resolver administrativamente a questão, não restou outra 

opção a autora, senão socorrer-se do Judiciário”. Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: "(...) 2. Que seja deferido liminarmente 

que a ré exclua das faturas vincendas, APLICATIVOS DIGITAS CLARO 

BANCA no valor de R$ 10,00 (dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO 

VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome 

do autor nos bancos de dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide, 

sob pena de multa diária R$ 3.000,00 (dois mil reais). (..)" É o que merece 

ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa, entendo que esse fator, aliado aos documentos apresentados 

pela parte promovente, são suficientes, por ora, para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não 

ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para excluir os serviços 

desconhecidos das faturas vincendas, bem como se abstenha de inserir o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trarão 

nenhum prejuízo à promovida, visto que tais determinações não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos constam, DEFIRO, em 

parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada, “exclua das faturas vincendas, 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

que se abstenha de inserir nome do autor nos bancos de dados do 

SPC/SERASA, até a resolução da lide”. E, se porventura já tenha sido 

efetivada a inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos 

cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) 

horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. 

Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 
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e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013801-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013801-82.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE RONDON SOARES REQUERIDO: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. INTIME a 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar extrato da 

negativação na modalidade consulta de balcão, emitido pelo órgão oficial 

(SCPC, SPC e SERASA), INTEGRALMENTE, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013691-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA PEREIRA VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013691-83.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: IOLANDA APARECIDA PEREIRA VARGAS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. INTIME a reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar extrato da negativação na modalidade consulta 

de balcão, emitido pelo órgão oficial (SCPC, SPC e SERASA), 

INTEGRALMENTE, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

321, parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014322-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BARRETO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014322-61.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PATRICIA BARRETO SAMPAIO REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Do exame dos autos, constato que há discrepância 

entre a assinatura aposta na procuração juntada no processo com a do 

documento de identidade da parte Promovente. Dessa feita, INTIME-SE a 

parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar procuração com 

firma reconhecida em cartório ou comparecer PESSOALMENTE, perante a 

Secretaria deste Juizado, munido de documento de identificação, para que 

informe se a assinatura aposta na procuração de ID. 25521481, realmente 

lhe pertence. Cumpre ressaltar, que a Secretaria deste Juizado, deverá 

Certificar nos autos, acerca do determinado. Havendo comparecimento 

dentro do prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos para alvará. 

Na hipótese de inércia, arquivem-se os autos. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021193-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO SARTINI SILVA OAB - MG0130758A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021193-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES REQUERIDO: ARCOM 

S/A Vistos. Em consonância com o art. 105 do Código de Processo Civil e 

também do art. 5, §2º do Estatuto da OAB, intime-se o patrono da parte 

promovente a juntar procuração com poderes específicos para quitação e 

levantamento de alvará, no prazo de cinco dias, ou então indicar conta 

corrente de titularidade do reclamante para esse fim. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014603-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE MIRANDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014603-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZABETE DE MIRANDA E SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Vistos, etc. Verifico que a 

parte Recorrente não juntou declaração de hipossuficiência econômica. 

Ademais não efetuou recolhimento das custas processuais. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar 

fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do Imposto de 

Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar 

sua hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar ser 

beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das custas 

processuais no prazo de 2 (dois) dias. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003669-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003669-97.20198.11.0001. 

REQUERENTE: ELIANE MARIA DE SIQUEIRA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM CREDITORIOS MUTSEGMENTOS NPL Vistos, etc. 

Verifico que a parte Recorrente não juntou declaração de hipossuficiência 

econômica. Ademais não efetuou recolhimento das custas processuais. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 664 de 877



Sendo assim, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar fotocópia da sua CTPS, os três últimos holerites, Declaração do 

Imposto de Renda anual ou qualquer outro documento idôneo que possa 

comprovar sua hipossuficiência financeira. Na hipótese de não comprovar 

ser beneficiária da justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento das 

custas processuais no prazo de 2 (dois) dias. Decorrido o prazo acima 

estipulado, com ou sem manifestação da requerente, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014116-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014116-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVANA 

CONCEICAO QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO 

FERREIRA PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014118-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014118-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLAUDIA 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WARLEN 

LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014121-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PINHEIRO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014121-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERSON 

PINHEIRO ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

REIS DE FARIA SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014125-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FABIO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014125-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALAN FABIO 

TAVARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO 

POLO PASSIVO: SANTANDER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 17:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011724-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre a 

Exceção de Préexecutividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014128-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA COSTA OAB - MT27070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014128-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROGERIO 

RODRIGUES SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

DE SOUZA COSTA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014143-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELUCY CARMO DE OLIVEIRA 69231133187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014143-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELUCY 

CARMO DE OLIVEIRA 69231133187 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014155-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014155-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO 

RODRIGUES DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014173-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014173-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014178-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEITE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014178-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FLAVIO LEITE 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014179-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE SOUZA GERVASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014179-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAIMUNDA DE 

SOUZA GERVASIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014185-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ILMAR PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014185-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ILMAR PEREIRA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO GONCALVES 

AGUIAR POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014193-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014193-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MICHEL 

ANDERSON DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAMAR 

MACIEL DE SANTANA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014214-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA COSTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014214-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:QUEILA COSTA 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: OI S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/05/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014224-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))
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ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL ART REVELACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014224-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALCILENE 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

DIGITAL ART REVELACAO FOTOGRAFICA LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015967-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL ODENIL DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE A PARTE PROMOVENTE A SE MANIFESTAR NO prazo de 02 

(dois) dias, o comprovante que justifique a sua ausência na audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014236-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CRUZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014236-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE DA CRUZ 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA CORREA 

POLO PASSIVO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014237-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014237-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAN LOPES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAVID DA SILVA 

BELIDO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014260-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SIMAO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1014260-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS SIMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDO 

QUEIROZ DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 20/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014143-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELUCY CARMO DE OLIVEIRA 69231133187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a petição inicial está 

desacompanhada de informações e documentos hábeis a instruir a 

reclamação dela constante, o que impossibilita a providência liminar 

requerida. Dessa forma, nos termos do art. 321, “caput” e parágrafo 

único, do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, cumprindo as determinações abaixo 

arroladas, a fim de possibilitar a análise do pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330, CPC): I. ESCLARECER a divergência 

observada quanto ao polo ativo, haja vista que a presente demanda foi 

distribuída e cadastrada, tendo como parte autora ANGELUCY CARMO DE 

OLIVEIRA 69231133187, no entanto, na petição inicial, consta o nome 

VALENCE MÓVEIS PLANEJADOS – ME; II. APRESENTAR documento oficial 

do ano corrente, comprobatório da condição de MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme preconiza o artigo 8º, § 1º, II, da 

Lei 9.099/95, comprovada por um dos documentos a seguir: a) Opção do 

Simples Nacional (Obtida no site da Receita Federal); b) Certidão 

Simplificada da Junta Comercial; c) situação cadastral da PJ (Obtida na 

Sede da Receita Federal). III. APRESENTAR cópia legível do documento de 

identificação pessoal (RG ou CNH), do representante da empresa; IV. 

APRESENTAR cópia completa, legível e atualizada do comprovante de 

endereço (água, luz, telefone) em seu nome, ou, caso esteja em nome de 

terceiro, comprovante do vínculo jurídico com a pessoa do endereço 

declinado. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos 

para pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016360-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALEXANDRE MACIEL DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016360-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ ALEXANDRE MACIEL DE MENEZES REQUERIDO: 

LOJAS AMERICANAS S.A., DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA Vistos. Diante do requerimento apresentado durante 

a audiência de conciliação, determino ao Senhor Gestor Judiciário que 

diligencie, a fim de juntar aos autos informações a respeito do 

cumprimento da missiva expedida. Em sendo negativa, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se. Em sendo 

positiva, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022255-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO IMPACTO BRASIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARCIA ROBERTA LUCENA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022255-85.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA REQUERIDO: MARCIA 

ROBERTA LUCENA MARQUES, CENTRO DE ENSINO IMPACTO BRASIL 

LTDA - EPP Vistos. Defiro o pedido ventilado no id. 30242849. Designe-se 

sessão de conciliação, conforme a pauta do juízo. Sem prejuízos, 

diligencie a Sra. Gestora Judicial, a fim de colacionar aos autos 

informações a respeito das missivas expedidas. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014116-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

COBRANÇA INDEVIDA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, 

ajuizada por SILVANA CONCEIÇÃO QUEIROZ, em face de CLARO S.A. A 

parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99236-0815, no plano 

contratado “CLARO CONTROLE 3GB + MINUTOS ILIMITADOS”, conta n.º 

123043746, cliente n.º 116532720. Ressalta que, desde o mês de 

novembro/019, passou a receber cobranças de pacotes desconhecidos, 

denominados “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA”, no valor de R$ 

6,00 (seis reais) e “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO”, na quantia de 

R$ 10,00 (dez reais) mensais. Aduz que, os referidos serviços não foram 

contratados, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2. Que 

seja deferido liminarmente que a ré exclua das faturas vincendas, 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 6,00 (seis reais) e 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

que se abstenha de inserir nome da autora nos bancos de dados do 

SPC/SERASA,até a resolução da lide, sob pena de multa diária R$ 

3.000,00 (três mil reais). (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, 

para excluir os serviços desconhecidos das faturas vincendas, bem como 

se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais 

determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos 

constam, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada, “exclua das 

faturas vincendas, APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 

6,00 (seis reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 

10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA,até a resolução da lide”. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que proceda 

à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 

24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. A presente 

decisão servirá como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça 

PLANTONISTA, observado o disposto na CNGC/MT. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014275-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUZIA RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014275-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA LUZIA 

RODRIGUES VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY 

NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

20/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007461-25.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

SOELY MARIA DE MEIRA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007461-25.2020.8.11.0001. 

TESTEMUNHA: SOELY MARIA DE MEIRA RODRIGUES TESTEMUNHA: VIVO 

S.A. Vistos. Intime-se parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende 

a inicial para o fim de apresentar extrato do Serasa atualizado, na 

modalidade, retirado do balcão, para fins de análise do pedido de tutela de 

urgência. Intime-se. Oportunamente, tornem conclusos. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012983-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL MARQUES CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012983-33.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SAMUEL ZACARIAS DA SILVA REQUERIDO: ROSENIL 

MARQUES CONCEICAO Vistos. INTIME a reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar procuração original e devidamente assinada e, 

comprovante de endereço em nome próprio ou comprovar vínculo com o 

titular do comprovante, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009838-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

FURLAN PEDRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os 

embargos à execução apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30284 Nr: 6488-62.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurides Canavarros de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Taís Gonçalves Melado - OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATHANNY DE 

CASTRO, para devolução dos autos nº 6488-62.2006.811.0071, Protocolo 

30284, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36688 Nr: 5572-91.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurides Canavarros de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Taís Gonçalves Melado - OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATHANNY DE 

CASTRO, para devolução dos autos nº 5572-91.2007.811.0071, Protocolo 

36688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021064-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA PRATES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCONTINENTAL HOTEIS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021064-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANIA PRATES MACEDO REQUERIDO: INTERCONTINENTAL 

HOTEIS E TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que, pela petição constante do Id.: n. 28827916, a parte 

promovente, tendo em vista as tentativas frustradas de citação, requer 

seja a parte promovida citada por meio eletrônico, considerando que no 

cadastro do CNPJ consta o e-mail da requerida, bem como o cancelamento 

da audiência de conciliação designada para o dia 12.2.2020. A despeito 

dos argumentos expendidos pela parte autora, ressalto que o Capítulo V- 

Dos Juizados Especiais, na Seção 3, artigo 909, da CNGC, apresenta os 

requisitos para que seja efetivada a citação, que impossibilitam que o ato 

seja feito por meio de aplicativo. Isso porque, conforme ali disposto, a 

citação deverá ser realizada por correspondência, com aviso de 

recebimento em mão própria. Vejamos: “Art. 909. A citação far–se-á por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e 

considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço do réu.” 

Além disso, observo ser temerário o procedimento requerido, porquanto 

não haveria como confirmar que a citação ocorreu de forma correta e que 

tenha atingido o objetivo principal, qual seja, dar conhecimento à parte ré 

da existência do processo em face dela. Dessa forma, pelas razões acima 

esposadas, INDEFIRO o pleito da parte promovente, para citação da parte 

promovida por meio da habilitação do requerido no sistema PROJUD. Em 

dando seguimento ao feito, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar endereço para a efetiva citação da parte 

reclamada, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção 

do feito. Havendo informação de endereço diverso, designe-se nova data 

para audiência e proceda à citação, bem como as intimações necessárias, 

visando à realização do ato. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem 

os autos conclusos para os fins devidos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017519-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017519-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA EXECUTADO: 

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP Vistos, etc. 1. Defiro o 

pedido (ID n.º 29610356), e procedo, neste instante, ao comando de 

bloqueio do valor atualizado da dívida, qual seja, R$ 583,56 (quinhentos e 

oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) em conta bancária e 

aplicações financeiras, por meio do sistema BACENJUD. Em havendo 

saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, às 

providências necessárias para a imediata vinculação, neste processo, 

dos valores transferidos. Constituo, como Termo de Penhora, o próprio 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BACENJUD. 2. Efetivado o 

bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 3. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao 

cumprimento de tal finalidade. 4 (a). Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar novo comando 

pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros 

bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto que, restando 

novamente frustrado o comando, o processo será arquivado. Se já houve 

TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão 

(para Decisão sobre Arquivamento) 4 (b). Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5 (b). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020633-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVERLY OLIVEIRA DE JESUS LIMA (EXECUTADO)

DANILO GADELHA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020633-68.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS 

EXECUTADO: DANILO GADELHA NEVES, KEVERLY OLIVEIRA DE JESUS 

LIMA Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a parte exequente 

pediu inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao 

crédito (mov. ID n.º 27322997), bem como o bloqueio pelo sistema 

BACENJUD Inicialmente, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da 

executada nos órgãos de proteção ao crédito, por concluir que essa 

incumbência cabe a parte exequente, por meio de certidão de dívida, 

conforme disposto no Enunciado 76, do FONAJE, ficando sob sua 

responsabilidade providenciar os meios para a correta notificação do 

executado Em dando seguimento, DEFIRO o pedido de constrição, e 

procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do valor atualizado da 

dívida, qual seja, R$ 5.297,80 (cinco mil e duzentos e noventa e sete reais 

e oitenta centavos), em conta bancária e aplicações financeiras, por meio 

do sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, às providências necessárias 

para a imediata vinculação, neste processo, dos valores transferidos. 

Constituo, como Termo de Penhora, o próprio Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BACENJUD. Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência 

dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD ao cumprimento de tal finalidade. Restando 

frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto 

aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para 

penhora, ou especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar 

novo comando pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de 

penhorar outros bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto 

que, restando novamente frustrado o comando, o processo será 

arquivado. Se já houve TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, 

renove-se a conclusão (para Decisão sobre Arquivamento) Havendo êxito 

na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no 

prazo de 15 dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Não havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, 

faça-se o cadastro prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia 

consignada. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou 

Embargos à Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no 

prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Havendo valor já consignado 

nos autos, expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se 

os dados bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020709-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMO TADEO NUNES DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020709-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA EXECUTADO: 

GISELMO TADEO NUNES DA CUNHA Vistos, etc. 1. Como cediço, o 

dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de penhora (artigo 835, 

inciso I do CPC), razão por que, com fundamento nos artigos 837 e 854, 

ambos do CPC, defiro o pedido e procedo, neste instante, ao comando de 

bloqueio do valor da dívida em conta bancária e aplicações financeiras, 

por meio do sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário disponível e 

transferido para a Conta Única do TJMT, às providências necessárias 

para a imediata vinculação, neste processo, dos valores transferidos. 

Constituo, como Termo de Penhora, o próprio Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BacenJud. 2. Sendo negativa ou insuficiente a resposta do 

sistema do BACENJUD, de imediato, faça-se, também, busca no sistema 

RENAJUD visando a encontrar veículos disponíveis para penhora. Na 

hipótese de existir veículo em nome do devedor e sem restrição, 

proceda-se à constrição, sem demora. 3. Com a resposta dos comandos 

realizados pelos sistemas eletrônicos, estimada em 72 horas, junte-se aos 

presentes autos. 4. (a) Restando frustrada a tentativa de penhora, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 
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caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on line 

sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado. Se já houve TRÊS TENTATIVAS 

frustradas de penhora on line, renove-se a conclusão (para Decisão 

sobre Arquivamento). 4. (b) Havendo êxito nos comandos eletrônicos, 

intime-se a parte devedora para, querendo, apresentar impugnação ao 

cumprimento sentença ou Embargos à Execução, conforme o caso. Vale 

ressaltar que, tanto a impugnação ao cumprimento de sentença como os 

Embargos à Execução, serão admitidos somente se o juízo estiver 

regularmente garantido, sob pena de ser liminarmente rejeitado (artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). No pertinente à 

alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5. (a) Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5. (b) 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004496-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIP'S COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RP RECUPERADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004496-11.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: VIP'S COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME EXECUTADO: RP 

RECUPERADORA DE VEICULOS EIRELI - ME Vistos, etc. 1. Defiro o pedido 

(ID n.° 27798401), e procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do 

valor atualizado da dívida, qual seja, R$ 7.260,00 (sete mil e duzentos e 

sessenta reais), em conta bancária e aplicações financeiras, por meio do 

sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário disponível e transferido 

para a Conta Única do TJMT, às providências necessárias para a imediata 

vinculação, neste processo, dos valores transferidos. Constituo, como 

Termo de Penhora, o próprio Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BACENJUD. 2. Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 3. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD ao cumprimento de tal finalidade. 4 (a). Restando 

frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto 

aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para 

penhora, ou especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar 

novo comando pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de 

penhorar outros bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto 

que, restando novamente frustrado o comando, o processo será 

arquivado. Se já houve TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, 

renove-se a conclusão (para Decisão sobre Arquivamento) 4 (b). 

Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, 

querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não 

havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, faça-se o cadastro prévio no SISCONDJ para levantamento da 

quantia consignada. 5 (b). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença ou Embargos à Execução, intime-se a parte credora para se 

manifestar, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor 

já consignado nos autos, expeça-se alvará em favor da parte credora, 

observando-se os dados bancários por ela indicados. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014143-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS IPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014143-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS IPES EXECUTADO: ANA 

PAULA PAZ LANDIM DE CASTRO Vistos, etc. Do exame dos autos, 

verifica-se que a parte exequente pediu inclusão do nome da parte 

executada nos órgãos de proteção ao crédito (ID n.° 29314235), bem 

como o bloqueio pelo sistema BACENJUD. Inicialmente, INDEFIRO o pedido 

de inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito, por 

concluir que essa incumbência cabe a parte exequente, por meio de 

certidão de dívida, conforme disposto no Enunciado 76, do FONAJE, 

ficando sob sua responsabilidade providenciar os meios para a correta 

notificação do executado Em dando seguimento, DEFIRO o pedido de 

constrição, e procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do valor 

atualizado da dívida, qual seja, R$ 29.289,36 (vinte e nove mil e duzentos e 

oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).em conta bancária e 

aplicações financeiras, por meio do sistema BACENJUD. Em havendo 

saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, às 

providências necessárias para a imediata vinculação, neste processo, 

dos valores transferidos. Constituo, como Termo de Penhora, o próprio 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BACENJUD. Efetivado o 

bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao 

cumprimento de tal finalidade. Restando frustrada a tentativa de penhora, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Impõe destacar que, 

caso a parte credora prefira realizar novo comando pelos sistemas on-line 

sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros bens, basta reiterar o 

pedido, todavia, desde já, advirto que, restando novamente frustrado o 

comando, o processo será arquivado. Se já houve TRÊS TENTATIVAS 

frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão (para Decisão 

sobre Arquivamento) Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do 

FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou 

Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a eventual 

alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. Havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, 

intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 dias, sob 

pena de preclusão. Havendo valor já consignado nos autos, expeça-se 

alvará em favor da parte credora, observando-se os dados bancários por 

ela indicados. Por fim, quantos aos demais requerimentos (ID n.º 

29314235), postergo suas apreciações, para após o cumprimento da 

diligência aqui determinada. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018675-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA LIMA MEDEIROS PAZ (EXECUTADO)

VICTOR VINICIUS CARVALHO PAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018675-47.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: VICTOR 

VINICIUS CARVALHO PAZ, ANA LUIZA LIMA MEDEIROS PAZ Vistos, etc. 

1. Defiro o pedido de constrição, e procedo, neste instante, ao comando 

de bloqueio do valor atualizado da dívida, qual seja, R$ 1.828,57 (um mil e 

oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) em conta 

bancária e aplicações financeiras, por meio do sistema BACENJUD. Em 

havendo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, às providências necessárias para a imediata vinculação, neste 

processo, dos valores transferidos. Constituo, como Termo de Penhora, o 

próprio Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BACENJUD. 2. Efetivado 

o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 3. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao 

cumprimento de tal finalidade. 4 (a). Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar novo comando 

pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros 

bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto que, restando 

novamente frustrado o comando, o processo será arquivado. Se já houve 

TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão 

(para Decisão sobre Arquivamento) 4 (b). Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5 (b). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017939-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CACHOERINHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA ALINE CONCEICAO GERALDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017939-29.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO CACHOERINHA EXECUTADO: MAIARA 

ALINE CONCEICAO GERALDO Vistos, etc. 1. Defiro o pedido de 

constrição, e procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do valor 

atualizado da dívida, qual seja, R$ 3.066,49 (três mil e sessenta e seis 

reais e quarenta e nove centavos) em conta bancária e aplicações 

financeiras, por meio do sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, às providências 

necessárias para a imediata vinculação, neste processo, dos valores 

transferidos. Constituo, como Termo de Penhora, o próprio Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BACENJUD. 2. Efetivado o bloqueio, 

proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e art. 515 da CNGC. 3. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao 

cumprimento de tal finalidade. 4 (a). Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar novo comando 

pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros 

bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto que, restando 

novamente frustrado o comando, o processo será arquivado. Se já houve 

TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão 

(para Decisão sobre Arquivamento) 4 (b). Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5 (b). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011803-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBE GIOVANE TORRES MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011803-16.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME 

EXECUTADO: GLEIBE GIOVANE TORRES MONTEIRO Vistos, etc. 1. 

Procedo, neste instante, ao comando de bloqueio do valor atualizado da 

dívida, qual seja, R$ 2.118,09 (dois mil e cento e dezoito reais e nove 

centavos), em conta bancária e aplicações financeiras, por meio do 

sistema BACENJUD. Em havendo saldo bancário disponível e transferido 

para a Conta Única do TJMT, às providências necessárias para a imediata 

vinculação, neste processo, dos valores transferidos. Constituo, como 

Termo de Penhora, o próprio Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BACENJUD. 2. Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos 

valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 3. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD ao cumprimento de tal finalidade. 4 (a). Restando 

frustrada a tentativa de penhora, intime-se a parte credora para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto 

aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para 

penhora, ou especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de 

arquivamento. Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar 

novo comando pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de 

penhorar outros bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto 

que, restando novamente frustrado o comando, o processo será 

arquivado. Se já houve TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, 

renove-se a conclusão (para Decisão sobre Arquivamento) 4 (b). 

Havendo êxito na tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, 
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querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do FONAJE), apresente 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob 

pena de preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, 

o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não 

havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, faça-se o cadastro prévio no SISCONDJ para levantamento da 

quantia consignada. 5 (b). Havendo impugnação ao cumprimento de 

sentença ou Embargos à Execução, intime-se a parte credora para se 

manifestar, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor 

já consignado nos autos, expeça-se alvará em favor da parte credora, 

observando-se os dados bancários por ela indicados. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006687-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006687-29.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO CARAVELAS EXECUTADO: ESPÓLIO 

DE VICENTE CALABRIA, ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA Vistos, 

etc. 1. Defiro o pedido (ID n.º 29999003), e procedo, neste instante, ao 

comando de bloqueio do valor atualizado da dívida, qual seja, R$ 6.374,35 

(seis mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em 

conta bancária e aplicações financeiras, por meio do sistema BACENJUD. 

Em havendo saldo bancário disponível e transferido para a Conta Única do 

TJMT, às providências necessárias para a imediata vinculação, neste 

processo, dos valores transferidos. Constituo, como Termo de Penhora, o 

próprio Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BACENJUD. 2. Efetivado 

o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 3. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD ao 

cumprimento de tal finalidade. 4 (a). Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios 

extrajudiciais em busca de imóveis disponíveis para penhora, ou 

especifique outros bens móveis para penhora, sob pena de arquivamento. 

Impõe destacar que, caso a parte credora prefira realizar novo comando 

pelos sistemas on-line sem aproveitar a oportunidade de penhorar outros 

bens, basta reiterar o pedido, todavia, desde já, advirto que, restando 

novamente frustrado o comando, o processo será arquivado. Se já houve 

TRÊS TENTATIVAS frustradas de penhora on-line, renove-se a conclusão 

(para Decisão sobre Arquivamento) 4 (b). Havendo êxito na tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias 

(Enunciado 142 do FONAJE), apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de preclusão. Quanto a 

eventual alegação de excesso de execução, o devedor deverá apontar 

especificamente o erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que 

entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. 5 (a). Não havendo impugnação ao 

cumprimento de sentença ou Embargos à Execução, faça-se o cadastro 

prévio no SISCONDJ para levantamento da quantia consignada. 5 (b). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença ou Embargos à 

Execução, intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 10 

dias, sob pena de preclusão. 6. Havendo valor já consignado nos autos, 

expeça-se alvará em favor da parte credora, observando-se os dados 

bancários por ela indicados. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009000-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER OAB - MT14497/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009000-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANAINA POLLA REINHEIMER REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e 

estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, 

recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se 

vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - 

Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003432-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003432-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FATIMA LUCIA OLIVEIRA DA CUNHA REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009277-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL CARDOSO LOUSADA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009277-76.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSENIL CARDOSO LOUSADA CRUZ REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013024-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DEMETRIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013024-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DEMETRIO RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002861-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002861-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELI RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A 

parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça 

gratuita, todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou qualquer 

outro documento idôneo que possa comprovar sua hipossuficiência 

financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de Recurso). 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS JULIA GONCALVES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003391-96.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRIS JULIA GONCALVES DOMINGUES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010803-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010803-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIANA DE ALMEIDA BRITO REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular 

preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013105-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE EUZEBIO VIANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013105-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELE EUZEBIO VIANNA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, 

com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011480-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL APARECIDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011480-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSUEL APARECIDO DA LUZ REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. II - Recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). III - Contrarrazões juntadas nos autos. IV - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009867-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009867-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAMYLLA CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo 

e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais de 

admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011258-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011258-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IVONETE SILVA ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com pedido 

de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há evidências de 

que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto de renda ou 

qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011577-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011577-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HERBERT VIANNA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. A parte promovente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por 

isso, intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a 

declaração do imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que 

possa comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (na pasta de Análise de Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017570-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017570-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FABIO FERREIRA NOGUEIRA REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005139-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

1059 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005139-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARIA CATARINA FERREIRA 

DA CRUZ REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do regular preparo e estando 

satisfeitos os demais pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o 

recurso inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas 

nos autos. III - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004632-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL LEONARDO PEREIRA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004632-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAUL LEONARDO PEREIRA RONDON REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO BUTAKKA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005257-42.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCELO MACHADO BUTAKKA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. A parte promovente interpôs recurso inominado, com 

pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos autos, não há 

evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por isso, intime-a 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a declaração do imposto 

de renda ou qualquer outro documento idôneo que possa comprovar sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, renove-se a conclusão (na pasta de Análise de 

Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013605-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013605-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE MARCELO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. I - Diante da 

tempestividade, do regular preparo e estando satisfeitos os demais 

pressupostos recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado 

no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte 

(art. 43, da Lei 9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - 

Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. IV - Intimem-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013893-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO URGENTE DE MEDIDA 

LIMINAR”, ajuizada por JOSÉ FERREIRA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A parte promovente alega, 

em síntese, que utiliza os serviços da empresa promovida por meio da UC 

n.º 6/716168-0, instalada no endereço situado na Avenida Tangará, n.º 

01, quadra n.º 45, lote n.º 01, Bairro Jardim Santa Amália, nesta capital, 

Cuiabá-MT. Enfatiza que, a despeito do seu consumo permanecer 

inalterado, recebeu, da parte reclamada, fatura com cobrança indevida, no 

mês de janeiro/020, na importância de R$ 187,11 (cento e oitenta e sete 

reais e onze centavos). Ressalta, a parte autora, que, em razão do não 

pagamento do boleto questionado, teve o fornecimento de energia elétrica 

em sua residência interrompido no dia 18.3.020, bem como seus dados 

inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, relativo ao contrato n.º 

0000716168202001, na quantia de R$ 187,11 (cento e oitenta e sete reais 

e onze centavos), disponibilizado em 28.02.020. Narra, ainda, que, 

“sempre pagou pelo serviço de energia, e não nega em pagá-lo, porém 

quer que esse valor de fato corresponda ao que consome, pois não tem 

como se submeter ao pagamento excessivo, sem que este interfira no seu 

orçamento”. Acrescenta, também, que realizou diversas reclamações 

administrativas, conforme protocolos n.º 63646025 e 64321250. 

Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do impasse. Em face 

dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos 

jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras 

alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 1 - o deferimento do 

PEDIDO LIMINAR com fundamento no art. 300, do CPC, inaudita altera pars 

para que a Requerida, PROVISÓRIAMENTE suspenda a exigibilidade da 

fatura questionada, bem como restabeleça o fornecimento de energia na 

residência do autor, e ainda que faça a retirada do nome do seu do banco 

de dados da SERASA, até o deslinde da presente demanda; (...)” É o que 

merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das 

circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o pedido de 

antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso porque se 

extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou 

determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 

300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será 

concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a relevância dos 

fundamentos da demanda reside nas argumentações da parte 

promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos acostados à 

inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações. Ademais, como 

cediço, nesta fase processual, não há outros elementos documentais 

disponíveis à parte promovente que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Além disso, as declarações da parte autora, associadas aos documentos 

por ela juntados, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não 

ocorra dano de difícil reparação. Nesse ponto, vale anotar que a 

suspensão no fornecimento de energia ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

público essencial. Também o restritivo de crédito acarreta risco de dano, 

pois, uma vez negativado o seu nome, a parte promovente fica impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Justificado, também, o receio da 

ineficácia do provimento final, visto que a parte requerente teve o seu 

fornecimento de energia interrompido e não restabelecido, diante do não 

pagamento da fatura apresentada pela parte promovida, cujo pagamento, 

ainda, não foi efetuado. Assim, presumível a existência de alguma 

irregularidade quanto ao valor apontado e, consequentemente, há 
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probabilidade do direito na revisão, pelo menos por ora. Por outro lado, as 

medidas pleiteadas não trarão nenhum prejuízo à parte promovida, visto 

que as determinações, quais sejam, para suspender a cobrança do débito 

questionado, restabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como 

excluir a restrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na 

forma postulada: SUSPENDA a cobrança do débito ora discutido, relativa 

ao boleto gerado no mês de janeiro/020, na importância de R$ 187,11 

(cento e oitenta e sete reais e onze centavos), conforme narrado nos 

autos, até o encerramento desta ação ou ulteriores deliberações. 

RESTABELEÇA, imediatamente, não ultrapassando o prazo de 12 (doze) 

horas, o fornecimento de energia na UC n.º 6/716168-0, instalada no 

endereço situado na Avenida Tangará, n.º 01, quadra n.º 45, lote n.º 01, 

Bairro Jardim Santa Amália, nesta capital, Cuiabá-MT, em razão da fatura 

questionada na presente demanda, como já relatado e dantes explicitada, 

até o deslinde desta demanda; EXCLUA, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito 

discutido nos presentes autos, supramencionados, igualmente até o seu 

desfecho. Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais 

dúvidas e equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante a 

dívida polemizada na presente lide, supracitada. Arbitro, para a hipótese 

de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Outrossim, considerando a hipossuficiência financeira da parte 

promovente, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300, do Código de Processo Civil. Por fim, antevendo a relação 

de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida 

esse encargo. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARCELLUS AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 30131617), por concluir como 

suficientes os argumentos esposados, bem como o novos documentos 

juntados. Trata-se de “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS c.c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c. c. 

DANOS MORAIS”, ajuizada por THIAGO MARCELLUS AQUINO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da promovida por 

meio da UC n.º 6/1196041-6, instalada no endereço situado na Avenida 

Presidente Afonso Pena, n.º 23, quadra n.º 07, Bairro Despraiado, nesta 

capital, Cuiabá-MT. Enfatiza que, conforme contrato de locação (ID. 

29130914), está no imóvel supracitado, desde o dia 05.02.019 e, em razão 

disso, solicitou a transferência de titularidade da referida unidade 

consumidora em 31.01.020 (protocolos n.º 63337062 e 63599882), o qual 

não foi analisado até a propositura desta demanda. Ressalta que, sempre 

efetivou o pagamento regular das faturas geradas mensalmente, no 

entanto, a empresa reclamada encaminhou quatro cobranças acima da 

média mensal registrada anteriormente, quais sejam, duas relativas ao mês 

de agosto/019, quais sejam, no valores de R$ 4.006, 74 (quatro mil e seis 

reais e setenta e quatro centavos) e R$ 11.413,29 (onze mil e 

quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos), vencida em 

30.11.019 e, as demais no tocante aos meses de dezembro/019 (R$ 

16.393,67 – dezesseis mil e trezentos e noventa e três reais e sessenta e 

sete centavos), com vencimento em 08.01.020 e, janeiro/020 (R$ 

14.505,40 – quatorze mil e quinhentos e cinco reais e quarenta centavos), 

vencida em 08.02.020. Narra, a parte autora, que, “no mês de maio em 

diante os valores vieram o dobro do que era habitual !!! a partir deste 

aumento inexpl icável ,  fo i  a ju izado ação Processo n º 

1012898-81.2019.8.11.0001 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, 

com relação meses de maio a outubro de 2019”, bem como afirma que, “o 

objeto desta ação é a devolução em dobro dos valores pagos , acima da 

média dos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como que seja 

pago a partir de janeiro de 2020 até a resolução destes autos o valor 

proporcional a média de consumo do requerente”. Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: “(...) a) Que seja deferida a LIMINAR em 

caráter “inaudita altera pars”, para que seja caucionado em juízo a partir 

do mês de janeiro de 2020 para o pagamento da média de 380 KW/MÊS , 

consecutivamente que a reclamada se abstenha de realizar o corte de 

fornecimento de energia até a resolução do mérito, sob multa diária de R$ 

1.000,00(mil reais ); (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações, o que 

evidencia, nesta análise singela e diante do silêncio da parte promovida, a 

existência de alguma irregularidade e necessidade de revisão. Justificado, 

também, o receio da ineficácia do provimento final, visto que a parte 

requerente pode ter o seu fornecimento de energia interrompido e não 

restabelecido, a qualquer momento, diante do não pagamento das faturas 

apresentadas pela promovida, cujo adimplemento, ainda, não foi efetuado. 

Ademais, como cediço, nesta fase processual, não há outros elementos 

documentais disponíveis à parte promovente que possam contribuir com 

suas alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos a seu favor. 

Dessa forma, conjecturável a existência de alguma irregularidade e, 

consequentemente, há probabilidade do direito na medida pretendida, pelo 

menos por ora. Além disso, as declarações da parte autora, na hipótese, à 

míngua de outras provas em contrário, merecem crédito, o que autoriza a 

antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil 

reparação. Nesse ponto, mister se faz anotar que a parte reclamante, ante 

o não pagamento das faturas sub iudice, dantes especificadas, 

possivelmente terá o seu fornecimento de energia elétrica interrompido e 

suspenso, motivo do patente perigo de dano, causando diversos 

transtornos ao usuário, pois se trata de serviço público essencial. Por 

outro lado, a medida pleiteada, qual seja, para abster de interromper o 

fornecimento de energia elétrica, não trará nenhum prejuízo à promovida, 

visto que tal determinação não representa perigo de irreversibilidade, já 

que essa providência poderá ser efetivada, normalmente, após a 

sentença ou mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte 

reclamada, situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, porque preenchidos os 

requisitos legais, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada: ABSTENHA-SE de 

interromper o fornecimento de energia, na UC n.º 6/1196041-6, instalada 

no endereço situado na Avenida Presidente Afonso Pena, n.º 23, quadra 

n.º 07, Bairro Despraiado, nesta capital, Cuiabá-MT, decorrente do não 

pagamento do débito contestado, como dantes narrado, até o deslinde 

desta demanda. E, acaso já tenha sido efetivado o corte, que 

RESTABELEÇA o serviço, no prazo máximo de 12 (doze) horas. 

Ressalta-se, para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas e 
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equívocos, que esta decisão tem validade, apenas, no tocante à dívida 

polemizada na presente lide, supracitada. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Outrossim, a título de caução (art. 

300, § 1º, do CPC), a parte promovente, deverá, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, consignar, em juízo, a importância de R$ 334,22 (trezentos e 

trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), valor esse correspondente à 

fatura de energia relativa ao mês de janeiro/020, sendo considerado, para 

o cálculo, a média dos três últimos meses pagos (fevereiro/019, 

março/019 e abril/019), estando os efeitos da tutela de urgência 

condicionados ao referido depósito, razão, também, do parcial 

deferimento. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013967-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por RAFAEL VASCONCELOS MAGALHÃES em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da UC n.º 6/2725542-1, instalada no endereço situado 

na Avenida Itapiraca, n.º 1470, bloco n.º 32, ap. n.º 01, Condomínio Parque 

Chapada Mantiqueira, Bairro Coopema, nesta capital, Cuiabá-MT. Enfatiza 

que, a despeito do seu consumo permanecer inalterado, recebeu, da parte 

reclamada, duas faturas no mês de março/020, uma na importância de R$ 

302,09 (trezentos e dois reais e nove centavos), com vencimento em 

13.3.020, a qual efetuou a quitação no dia 12.3.020, e outra, no valor de 

R$ 294,03 (duzentos e noventa e quatro reais e três centavos), vencida 

no dia 13.3.020, cujo pagamento não foi realizado. Relata, a parte autora, 

que, “começou receber mensagem SMS da Requerida para efetuar o 

pagamento da fatura do mês de março, sendo que a fatura já se 

encontrava PAGA e ao abrir o aplicativo da requerida notou-se que havia 

outra cobrança no mês de Março”. Em face dessa situação, depois de 

discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à 

espécie, a parte promovente, dentre outras alegações e providências, 

requer liminarmente: “(...) e) Defira o pedido de tutela antecipada 

liminarmente, a fim de retirar essa cobrança indevida da Requerida e parar 

de efetuar ligações e mandar sms ao requerente. (...)” É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos 

Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de 

urgência, como a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, 

devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à 

espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 

9.099/95. Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - Lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

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

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. Aliado a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub 

examen, como dantes narrado, a parte autora alega, em suma, que apesar 

da efetiva quitação do débito proveniente do mês de março/020, a 

empresa requerida encaminhou outra fatura referente ao mesmo mês e, 

também, efetua reiteradas cobranças indevidas, por meio de ligações e 

mensagens em sua linha telefônica. Pede, pois, liminarmente, como 

transcrito alhures, que: “(...) e) Defira o pedido de tutela antecipada 

liminarmente, a fim de retirar essa cobrança indevida da Requerida e parar 

de efetuar ligações e mandar sms ao requerente. (...)” Todavia, da análise 

das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão das providências reclamadas, supratranscritas. 

Prudente, por isso e ante tudo o mais que dos autos consta, o aguardo da 

formação do contraditório e da dilação probatória. Isso porque, conforme 

irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem todos os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão 

da parte promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de 

urgência pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014030-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO SCHMITZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por HUGO LEONARDO 

SCHMITZ em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Os fatos foram narrados, 

na petição inicial (ID. 30409878), nos seguintes termos: “O autor é detentor 
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de três números de telefone celular móvel com os números: (65) 9 

9901-1045, (65) 9 9946-6172 e (65) 9 9813-0007 faturas em anexo, com 

dados do autor. O autor contratou com a reclamada para o número (65) 9 

9901-1045 o serviço “Vivo controle digital – 3,5 gb ilimitados”, no valor de 

R$45,00, para o número (65) 9 9946-6172 o serviço “Vivo controle digital – 

3,5 gb ilimitados, no valor de R$45,00 e para o número (65) 99813-0007 o 

serviço “Vivo controle digital – 2,5 gb ilimitados, no valor de R$34,00 

(Doc.01 – planilha de valores). Ocorre que no mês de janeiro de 2020 o 

autor percebeu a cobrança em suas faturas de serviços não contratados 

pelo mesmo qual seja; Referente a linha (65) 9 9901-1045 vinha sendo 

cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 

10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO 

DIGITAL III no valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e 

SERVIÇO TERRA NETWORKS BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e 

um centavo), não contratados e não usufruídos pela autor, totalizando o 

valor de R$ 19.99 (dezenove reais e noventa e nove centavos), Referente 

a linha (65) 9 9946-6172 vinha sendo cobrado os serviços VIVO 

CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa 

e nove centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 

4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA 

NETWORKS BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo), não 

contratados e não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 19.99 

(dezenove reais e noventa e nove centavos) e Referente a linha (65) 9 

9813-0007 vinha sendo cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO 

DIGITAL II no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), 

VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL II no valor de R$ 5,00 (cinco reais), 

não contratados e não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 

15.00 (dezenove reais e noventa e nove centavos). Ao todo, o autor vem 

pagando mensalmente R$54,98, por serviços que o mesmo não contratou. 

O autor detectou que a indevida cobrança, também ocorrera em meses 

anteriores (Doc.01- faturas), desse modo, entrou em contato com a 

empresa ré através do call Center 8486 (Doc.02- números de protocolos) 

na tentativa de ter a devolução dos valores cobrados indevidamente, por 

não ter contratado os serviços. Sendo assim, faz-se necessário que a ré 

apresente as faturas desde o inicio do contrato, afim de quantificar os 

valores indevidamente pagos. Ocorre Excelência, que a parte autora não 

obteve êxito no pedido e a ré não retirou os serviços não contratado e 

vem constantemente sendo cobrados os valores de VIVO CONTROLE 

SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove 

centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 4,99 

(quatro reais e noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA NETWORKS 

BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo), não contratados 

e não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 19.99 (dezenove 

reais e noventa e nove centavos), Referente a linha (65) 9 9946-6172 

vinha sendo cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III 

no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), VIVO 

CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor de R$ 4,99 (quatro reais e 

noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA NETWORKS BRASIL no 

valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo), não contratados e não 

usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 19.99 (dezenove reais e 

noventa e nove centavos) e Referente a linha (65) 9 9813-0007 vinha 

sendo cobrado os serviços VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL II no valor 

de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), VIVO CONTROLE 

SERVIÇO DIGITAL II no valor de R$ 5,00 (cinco reais), não contratados e 

não usufruídos pela autor, totalizando o valor de R$ 15.00 (dezenove reais 

e noventa e nove centavos), conforme consta em suas faturas em anexo. 

Ocorre que a cobrança é indevida, tendo em vista que o autor nunca 

contratou serviço de serviços em sua linha telefônica qual sejam, VIVO 

CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor total de R$ 10,99 (dez reais e 

noventa e nove centavos), VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III no valor 

de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) e SERVIÇO TERRA 

NETWORKS BRASIL no valor de R$ 4,01 (quatro reais e um centavo) de 

forma unilateral sem a anuência e contratação por parte do autor. 

Importante salientar que o autor desconhece o serviço inserido nas 

faturas, e já tentou de todas as formas administrativas a retirada dos 

serviços não contratados, porém, sem lograr êxito. No caso em tela ficou 

claramente nítido que houve falha na prestação de serviços não 

contratados pela autora, devendo a ré responder pelos danos causados 

ao autor. Configurando dessa forma falha na prestação de serviços por 

parte da ré. Insta salientar que todas as vezes que o autor entrou em 

contato com preposto da ré (loja física) a mesma informava que a 

cobrança seria retirada na próxima fatura, sendo que não ocorreu até a 

presente data. Diante da inércia da ré, que insiste na cobrança ilegal e não 

sendo possível resolver administrativamente a questão, não restou outra 

opção a autora, senão socorrer-se do Judiciário”. Em face dessa 

situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que 

entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, dentre outras alegações e 

providências, requer liminarmente: "(...) 2. Que seja deferido liminarmente 

que a ré exclua das faturas vincendas, APLICATIVOS DIGITAS CLARO 

BANCA no valor de R$ 10,00 (dez reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO 

VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome 

do autor nos bancos de dados do SPC/SERASA, até a resolução da lide, 

sob pena de multa diária R$ 3.000,00 (dois mil reais). (..)" É o que merece 

ser relatado. DECIDO. Da análise dos elementos e das circunstâncias que 

envolvem o caso, concluo que o pedido de antecipação de tutela 

específica merece parcial acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, 

“caput” e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá 

conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos 

obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e 

justificado receio de ineficácia do provimento final. Já o artigo 300, do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 9.099/95) e, 

considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela 

empresa, entendo que esse fator, aliado aos documentos apresentados 

pela parte promovente, são suficientes, por ora, para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase processual, 

não há outros elementos documentais disponíveis à parte promovente que 

poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste momento, 

presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da parte 

autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não 

ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para excluir os serviços 

desconhecidos das faturas vincendas, bem como se abstenha de inserir o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trarão 

nenhum prejuízo à promovida, visto que tais determinações não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos constam, DEFIRO, em 

parte, a tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte 

promovida, na forma postulada, “exclua das faturas vincendas, 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

que se abstenha de inserir nome do autor nos bancos de dados do 

SPC/SERASA, até a resolução da lide”. E, se porventura já tenha sido 

efetivada a inserção de seus dados, que proceda à retirada deles dos 

cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) 

horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial. 

Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL e PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA”, ajuizada por AGUINEL ORMOND FERREIRA em face de 

CLARO S.A., que guarda conexão com aquela registrada sob o número 

8065312-39.2016.811.0001, cujo trâmite ocorreu no Quinto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá – Juiz 2. Nos termos do artigo 286, do CPC: 

“Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - 

quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de 

mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros 

autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - 

quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo 

prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção 

ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, 

mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. (grifei) No 

caso, como dantes observado, o presente feito guarda conexão com 

fatos trazidos em outra demanda (8065312-39.2016.811.0001), que 

tramita perante o Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – Juiz 2, 

devendo ser redistribuída para esse juízo, por dependência ao processo 

principal, bem como para que não haja decisões conflitantes. Ao juiz, 

então, de ofício ou a requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro 

ou a falta de distribuição, compensando-a em consonância com o disposto 

no art. 288, do CPC. Assim, com fundamento no artigo 286, inciso I, do 

CPC, DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito, 

determinando seja ele redistribuído ao juízo do Quinto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá – Gabinete do Juiz 2. Por fim, ante o teor desta, 

cancele-se a audiência de conciliação, agendada para o dia 19.5.020, às 

15h00. Intime-se, proceda à baixa necessária e à remessa determinada, 

com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LIMINAR”, ajuizada por GECILDA 

DAMACENO ROCHA, em face de BANCO BRADESCO S/A e REAL 

JURÍDICA ASSESSORIA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA. A parte 

promovente alega, em síntese, irregularidade quanto ao débito apontado 

nos órgãos de proteção ao crédito, em seu nome, pelas partes 

reclamadas, na importância de R$ 2.124,90 (dois mil e cento e vinte e 

quatro reais e noventa centavos), relativo ao contrato n.º 

385633802000006CT, disponibilizado no dia 18.02.020. Enfatiza que é 

cliente da primeira empresa reclamada (agência n.º 5355, conta corrente 

n.º 003143) e, devido à dificuldades financeiras, não conseguiu quitar as 

prestações mensais dos contratos n.º 001513275/346 e 00418791/346. 

Ressalta, a parte autora que, em razão do ocorrido, no dia 26.02.020, a 

segunda parte promovida entrou em contato para efetuar a cobrança dos 

débitos pendentes, com isso, foi firmado o acordo n.º 2477889, devendo 

ser pago no dia 04.3.020, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de 

entrada, bem como outras 06 (seis) parcelas de R$ 788,98 (setecentos e 

oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), a serem quitadas no 

período de 04.4.020 à 04.9.020. Narra que, “efetuou o pagamento da 

entrada no dia 04/03/2020, no valor de R$ 1.000,00. Todavia até o 

momento, ou seja, dia 19/03/2020, a ambas a Rés não retirou o nome da 

Autora do SPC/SERSA, conforme combinado no acordo já citado acima e 

em anexo, e comprovante do SPC/SERASA tirado no balcão do 

CDL/CUIBA, no dia 16/03/2020, em anexo”. Ressalta, a parte autora, que, a 

despeito do pagamento parcial da dívida, conforme supracitado, as 

empresas requeridas procederam a inscrição de seu nome do cadastro de 

inadimplentes. Aduz, também, que realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2. 

Concessão de medida liminar oficiando ao SPC/SERASA/SCPC, para 

exclusão dos dados cadastrais da parte autora do cadastro de 

inadimplentes, sob pena de incorrer em multa diária pelo seu 

descumprimento; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise 

dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece parcial acolhimento. 

Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a 

relevância dos fundamentos da demanda reside nas argumentações da 

parte promovente, demonstradas, em princípio, pelos documentos 

acostados à inicial, que comprovam, a prima facie, suas afirmações de ter 

efetivado a quitação parcial do débito que derivou a negativação 

contestada, especialmente, na identificação n.º 30523571 e, mesmo 

assim, a parte promovida mantém seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte requerente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, a medida pleiteada, qual seja, para excluir o nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, não trará nenhum prejuízo às 

empresas promovidas, visto que tal determinação não representa perigo 

de irreversibilidade, já que essa providência poderá ser efetivada, 

normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à vista de documentos 

oferecidos pelas partes reclamadas, situação em que não se aplica o 

óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, porque preenchidos os requisitos legais, DEFIRO, em parte, a 

tutela de urgência antecipada, para determinar que as partes promovidas, 

na forma do peticionado: EXCLUAM, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, o nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito 

discutido nos presentes autos, dantes relatado, até o deslinde desta 

demanda ou ulteriores deliberações. Arbitro, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), razão do deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de 

consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo às partes promovidas 

esse encargo. Citem-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição 

legal
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Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial (ID. 30222339), por concluir como 

suficientes os novos documentos juntados, especialmente, no tocante ao 

comprovante de pagamento de custas dos autos n.º 

8059899-74.2018.8.11.0001, apresentado no ID. 30222747. Trata-se de 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

COM REPETICAO DE INDEBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”, 

ajuizada por ELZAMIRA MARQUES LEITE, em face de CLARO S.A. A parte 

promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99212-2039, na modalidade 

“pré-pago”. Ressalta que passou a receber cobranças de números de 

telefone desconhecidos, supostamente contratados no pacote 

“pós-pago”, quais sejam, (65) 99316-3483, (65) 99251-0734, (65) 

99320-2790, (65) 99222-7251 e (65) 99288-4725. Enfatiza que, 

imediatamente entrou em contato com o agente da parte reclamada para 

solicitar o cancelamento das linhas supracitadas, contudo, noticiaram-lhe a 

exigência de pagar a dívida indevida, bem como narra que, “pode ser 

comprovado pelas próprias faturas de cobrança emitida na loja da 

requerida que segue em anexo, pois, nas faturas consta o nome de 

ELZIMIRA e da requerente o nome é ELZAMIRA conforme pode ser 

comprovado nas documentações pessoais em anexo. E ainda consta nas 

faturas emitidas na loja da requerida que o endereço constante nas 

mesmas não é o mesmo da requerente, sendo que nas faturas consta o 

bairro Dom Aquino e o endereço da requerente é o bairro Jardim Paulicéia, 

o que se comprova uma conta de água em nome desta com o seu 

endereço”. Aduz, a parte autora, que, os referidos serviços não foram 

contratados e teme ter seu nome negativado, em razão disso, registrou 

Boletim de Ocorrência, sob o n.º 2018.263842 (ID. 29961563), bem como 

realizou diversas reclamações administrativas, conforme protocolos n.º 

2018661848845, 2018661869734, 2018661833805, 2018661745925 e 

2018661816171. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) Diante 

de todo o exposto, REQUER: LIMINARMENTE · Concessão de liminar em 

antecipação dos efeitos da tutela para que: 1. Sejam suspensas quaisquer 

emissões de cobranças em nome da autora relativas aos contratos ora em 

discussão, ou seja, das linhas números (65) 99316-3483/ (65) 

99251-0734/ (65) 99320-2790/ (65) 99222-7251/ (65) 99288-4725. 2. 

Retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao credito, e caso 

isto ainda não tenha ocorrido, que seja obstada a negativação de seu 

nome. 3. Prioridade na tramitação processual por ser pessoa idosa; 4. 

Caso descumpridas as alíneas a ou b, ou ambas, pleiteia a aplicação de 

multa a ser arbitrada por este MM. Juízo para que a ré cumpra com o 

determinado. 5. Requer a procedência do pedido da Justiça Gratuita por 

ser pessoa pobre na acepção Jurídica, conforme art. 98 e seguintes do 

NCPC; (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da análise dos 

elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo que o 

pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento. Isso 

porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, 

liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e 

presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do 

fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento 

final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de 

urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tendo 

como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5º, da Lei 

9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente pode ser feita 

pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos documentos 

apresentados pela parte promovente, são suficientes, por ora, para 

evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, nesta fase 

processual, não há outros elementos documentais disponíveis à parte 

promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão pela qual, 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, neste 

momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as declarações da 

parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em contrário, 

merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para 

que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a dívida em seu nome, a 

parte promovente fica impedida de realizar transações comerciais a prazo 

e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Por outro 

lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, para suspender as cobranças 

das linhas telefônicas desconhecidas, bem como se abstenha de inserir o 

nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, não trarão 

nenhum prejuízo à empresa promovida, visto que tais determinações não 

representam perigo de irreversibilidade, já que essas providências 

poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou mesmo antes, à 

vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos constam, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte promovida, na 

forma postulada: SUSPENDA as cobranças relativas às linhas telefônicas, 

supostamente contratadas no pacote “pós-pago”, quais sejam, (65) 

99316-3483, (65) 99251-0734, (65) 99320-2790, (65) 99222-7251 e (65) 

99288-4725, como relatado e especificado pela parte autora, até o 

encerramento desta ação ou ulteriores deliberações; ABSTENHA-SE de 

inserir o nome da parte promovente nos órgãos de restrição ao crédito, 

SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, pelo não pagamento da 

fatura questionada nesta demanda, igualmente até o seu desfecho. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que proceda 

à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 

48 (quarenta e oito) horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Outrossim, do exame dos 

documentos que instruem a inicial, aliada à anotação no seu frontispício, 

verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para ser beneficiária 

de prioridade na tramitação processual, prevista no artigo 71, da Lei n.º 

10.741/03, porque, segundo o documento de identificação apresentado 

(ID. 29961579), nasceu em 07.8.1947, estando, hoje, com 72 (setenta e 

dois) anos de idade. Assim, deve o senhor Gestor Judiciário incluir a 

prioridade na tramitação processual, conforme determina a lei e as 

instruções normativas pertinentes. Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008423-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARLIAN FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT (REU)

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008423-48.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE DARLIAN FERREIRA DE SOUSA REU: CENTRO 

UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos etc., Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ajuizada por JOSE DARLIAN FERREIRA DE SOUZA em 

desfavor de FAC EDUCACIONAL LTDA e ANHANGUERA EDUCACIONAL 

PARTICIPAÇÕES S.A. Alega parte autora que é aluno da primeira Ré, onde 

cursa Engenharia de Produção desde o ano de 2014, na qual possui 

financiamento estudantil através do FIES. Sustenta, que ao tentar financiar 

um veículo o mesmo foi surpreendido por cadastro de seu nome no 

Serasa ao 1º Semestre de 2018 e por tal razão não conseguiu financiar o 

veículo. Pretende a concessão de liminar para que as requeridas excluam 

o nome do autor do Serasa e quaisquer outros órgãos aos quais tenha 

enviado. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 
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probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme 

irrompe das normas legais dantes citadas, o deferimento da antecipação 

de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar 

a veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre 

o alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Isso porque, compulsando os autos, 

não vislumbro a presença do requisito consistente no perigo de dano, 

porque em análise ao extrato do Serasa juntado aos autos, verifico que 

existe outra anotação em nome da parte autora, fato que permite concluir 

que a concessão da medida neste momento não se mostra útil, pois, ainda 

que concedida, ainda restará outra anotação que impedirá eventuais 

contratações de créditos. O Requerente alega que a existência da outra 

anotação junto ao Serasa trata-se de situação de uma moto financiada 

vendida a terceiro que deixou de pagar as prestações e salienta que 

referente a ele o Autor possui uma ação de busca e apreensão com tutela 

deferida, todavia, verifica que a referida tutela se refere tão somente a 

busca e apreensão da moto, não tratando em nenhum momento sobre a 

exclusão de negativação. Frise-se que, os requisitos necessários para o 

acolhimento do pedido liminar, devem ser cumulados (probabilidade do 

direito E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo 

que, a ausência de um deles, já torna inviável o deferimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Já 

designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013528-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE CARVALHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013528-06.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NEIDE DE CARVALHO SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por NEIDE DE 

CARVALHO SILVA, em face de BANCO BMG S/A. A parte reclamante, 

alega em suma, que é servidora pública estadual, e que o valor creditado 

em sua conta diminuiu sem qualquer explicação plausível, fato este que 

procurou a Secretaria de Gestão, a qual cuida do setor financeiro, quando 

fora-lhe disponibilizado demonstrativos de descontos e débitos. Afirma 

que não se recorda de ter contratado de empréstimo consignado junto ao 

Banco reclamado. Sustenta que já foram descontados ilegalmente desde o 

ano de 2015, o montante de R$ 4.205,44 (quatro mil e duzentos e cinco 

reais e quarenta e quatro centavos). E, depois de expostos os fatos e os 

argumentos jurídicos que amparam suas pretensões, a parte promovente 

requer liminarmente a suspensão do debito em folha de pagamento no 

prazo de 5 diais, sob pena pecuniária diária a ser arbitrada por este Juízo. 

É a suma. DECIDO. Verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor - lei 8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por 

objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A 

conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 

por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção 

do resultado prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e 

danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo 

Civil). § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz 

poderá, na hipótese do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5º Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por 

sua vez, prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil, que: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso sub examen e, 

conforme irrompe das normas legais dantes citadas, o deferimento da 

antecipação de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto 

a evidenciar a veracidade do direito, formando um juízo seguro de 

probabilidade sobre o alegado, o que ocasiona o convencimento da 

verossimilhança do pedido. Assim, a existência de prova inequívoca tem 

como consequência a formação de um juízo positivo acerca das 

pretensões da parte reclamante e, com isso, autoriza o deferimento do 

pedido de tutela antecipada, pressupostos esses não preenchidos no 

presente caso, a despeito das ponderações da parte requerente. Isso 

porque, da análise dos documentos que instruíram a inicial, constato que 

não há elementos suficientes para demonstrar, estreme de dúvidas, 

quanto ao pleito de tutela de urgência requerida. Prudente, pois, aguardar 

a instrução processual, para melhor esclarecimento dos fatos. Ademais, o 

desconto contestado, se encontra sendo descontado há anos, desde o 

ano 2015, e somente em março de 2020, que a parte autora ajuizou a 

presente demanda. Logo, resta evidente que o requisito do perigo da 

demora ou o risco ao resultado útil do processo, periculum in mora, 

preconizados pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, não se 

encontra configurado. Pois bem, forçoso, concluir, portanto, neste exame 

perfunctório dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

que a antecipação da tutela específica se apresenta nebulosa, razão por 

que, do exposto e ante o mais que dos autos consta, INDEFIRO a medida 

vindicada. Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008781-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE SARA DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008781-47.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIANE SARA DE OLIVEIRA ROSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Do exame dos autos, verifico que far-se-á necessário 

expedir alvará do valor incontroverso. Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará, 

para levantamento da quantia depositada em juízo, no valor de: a. R$ 

10.610,60 (dez mil, seiscentos e dez reais e sessenta centavos) com os 

acréscimos e correções, em favor da parte exequente, nos dados 

bancários informados no evento ID 30254837. Após, intimem-se o 

Requerido a efetuarem o pagamento do restante no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de ser efetuada penhora on line. Transcorrido o prazo in albis, 

certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004242-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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LAYANE MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004242-38.2019.8.11.00001 

REQUERENTE: LAYANE MARTINS ALVES REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, somente no efeito devolutivo, 

nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. Verifico que a parte 

Recorrente ora Reclamada devidamente juntou o preparo recursal. E, de 

outro lado, as Contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida 

ora Reclamante. Após, remetam-se os autos a Eg. Turma Recursal com as 

homenagens deste juízo. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014116-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CONCEICAO QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

COBRANÇA INDEVIDA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”, 

ajuizada por SILVANA CONCEIÇÃO QUEIROZ, em face de CLARO S.A. A 

parte promovente alega, em síntese, que utiliza os serviços da empresa 

promovida por meio da linha telefônica n.º (65) 99236-0815, no plano 

contratado “CLARO CONTROLE 3GB + MINUTOS ILIMITADOS”, conta n.º 

123043746, cliente n.º 116532720. Ressalta que, desde o mês de 

novembro/019, passou a receber cobranças de pacotes desconhecidos, 

denominados “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA”, no valor de R$ 

6,00 (seis reais) e “APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO”, na quantia de 

R$ 10,00 (dez reais) mensais. Aduz que, os referidos serviços não foram 

contratados, em razão disso, realizou diversas reclamações 

administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de solução do 

impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e 

fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte reclamante, 

dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 2. Que 

seja deferido liminarmente que a ré exclua das faturas vincendas, 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 6,00 (seis reais) e 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) e 

que se abstenha de inserir nome da autora nos bancos de dados do 

SPC/SERASA,até a resolução da lide, sob pena de multa diária R$ 

3.000,00 (três mil reais). (...)” É o que merece ser relatado. DECIDO. Da 

análise dos elementos e das circunstâncias que envolvem o caso, concluo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da 

obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam 

preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, 

relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, 

e 5º, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente 

pode ser feita pela empresa, entendo que esse fator, aliado aos 

documentos apresentados pela parte promovente, são suficientes, por 

ora, para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, como cediço, 

nesta fase processual, não há outros elementos documentais disponíveis 

à parte promovente que poderiam contribuir com suas alegações, razão 

pela qual, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, é sensato, 

neste momento, presumir os fatos a seu favor. Além disso, as 

declarações da parte autora, na hipótese, à míngua de outras provas em 

contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela 

específica, para que não ocorra dano de difícil reparação. Outrossim, o 

restritivo de crédito ocasiona risco de dano, pois, uma vez negativada a 

dívida em seu nome, a parte promovente fica impedida de realizar 

transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos 

no mercado financeiro. Por outro lado, as medidas pleiteadas, quais sejam, 

para excluir os serviços desconhecidos das faturas vincendas, bem como 

se abstenha de inserir o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, não trarão nenhum prejuízo à promovida, visto que tais 

determinações não representam perigo de irreversibilidade, já que essas 

providências poderão ser efetivadas, normalmente, após a sentença ou 

mesmo antes, à vista de documentos oferecidos pela parte reclamada, 

situação em que não se aplica o óbice do § 3º, do artigo 300, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos 

constam, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada, para 

determinar que a parte promovida, na forma postulada, “exclua das 

faturas vincendas, APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 

6,00 (seis reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 

10,00 (dez reais) e que se abstenha de inserir nome da autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA,até a resolução da lide”. E, se 

porventura já tenha sido efetivada a inserção de seus dados, que proceda 

à retirada deles dos cadastros de inadimplentes, não podendo ultrapassar 

24 (vinte e quatro) horas. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do 

deferimento parcial. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as 

partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. 

Cite-se. Intimem-se. Aguarde-se audiência de conciliação. A presente 

decisão servirá como MANDADO a ser cumprido por Oficial de Justiça 

PLANTONISTA, observado o disposto na CNGC/MT. Cumpra-se. Cuiabá, 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014128-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA COSTA OAB - MT27070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA 

SUSPENDER DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por ROGÉRIO RODRIGUES 

SIQUEIRA em face de BANCO BMG S.A. A parte promovente alega, em 

síntese, que o desconto efetuado em benefício de aposentadoria é 

indevido, pois desconhece o empréstimo, supostamente contratado com a 

empresa reclamada. Esclarece que foi surpreendida com a mencionada 

aplicação, em sua conta bancária, no dia 06.02.2020, no importe de R$ 

695,30 (seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) Relata, a 

parte autora, que, imediatamente entrou em contato com a parte 

promovida, “por meio da central de atendimento da instituição Banco BMG, 

para saber do que se tratava tal crédito (protocolo de atendimento n° 

110372766), mas não obteve respostas que justificasse tal procedimento”. 

Narra, ainda, que, “possui empréstimos consignados devidamente 

consentidos, conforme se vê em extrato de empréstimos em anexo, 

porém, inexiste qualquer empréstimo ativo realizado junto a instituição 

demandada”. No entanto, segundo narrado pela parte reclamante, jamais 

solicitou a mencionada contratação e, em razão disso, realizou diversas 

reclamações administrativas. Frustradas, porém, todas as tentativas de 

solução do impasse. Em face dessa situação, depois de discorrer sobre 

os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte 

autora, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente: “(...) 

a) Seja concedida medida liminar - Inaudita altera parte - afim de 

DETERMINAR ao banco promovido que se abstenha de descontar 

quaisquer valores em folha de pagamento em nome do promovente a 
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contar da decisão judicial, abstendo-se de inserir o nome do autor no 

Cadastro Restritivo de Crédito enquanto tramitar este feito, bem como 

arbitrada multa diária a ser estipulada pelo douto juiz do feito em caso de 

descumprimento da decisão liminar. (...)” É o que merece ser relatado. 

DECIDO. Prepositivamente, observo que as leis que cuidam dos Juizados 

Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como 

a requerida pela parte autora. Portanto, em casos tais, devem ser 

utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde 

que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei 9.099/95. Assim, 

verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 

8078/90, dispõe que: “Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 1º A conversão da 

obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o 

autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado 

prático correspondente. § 2º A indenização por perdas e danos se fará 

sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil). § 3º Sendo 

relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente 

ou após justificação prévia, citado o réu. § 4º O juiz poderá, na hipótese 

do § 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 

prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a tutela 

específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de 

atividade nociva, além de requisição de força policial”. Por sua vez, 

prescreve o art. 300, do NCPC, que: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Aliado 

a essas normas, o ENUNCIADO 26 do FONAJE: “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova 

redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC). No caso sub examen, como 

dantes narrado, a parte autora alega, em suma, irregularidade quanto ao 

desconto efetivado em sua aposentadoria, porquanto desconhece o 

suposto contrato de empréstimo, pois nunca celebrou tal tipo de negócio 

jurídico com a empresa promovida. Pede, pois, liminarmente e em síntese, 

como transcrito alhures: “(...) a) Seja concedida medida liminar - Inaudita 

altera parte - afim de DETERMINAR ao banco promovido que se abstenha 

de descontar quaisquer valores em folha de pagamento em nome do 

promovente a contar da decisão judicial, abstendo-se de inserir o nome do 

autor no Cadastro Restritivo de Crédito enquanto tramitar este feito, bem 

como arbitrada multa diária a ser estipulada pelo douto juiz do feito em 

caso de descumprimento da decisão liminar. (...)” Todavia, da análise das 

razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta 

nebulosa, nesta fase de cognição sumária, porquanto, não obstante a 

aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna 

temerária a concessão da providência reclamada. Prudente, pois, o 

aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória. Outrossim, 

conforme irrompe das normas legais, o deferimento da antecipação de 

tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Dessa forma, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso. Além disso, a 

despeito da argumentação expendida pela parte promovente, não há como 

apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito da questão, o que 

é defeso, nesta oportunidade, uma vez que se trata de fase meramente 

introdutória do processo, devendo ser objeto de definitiva apreciação em 

sentença. Em conclusão, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a 

situação posta, verifico que não subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte 

promovente. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Por fim, antevendo a relação de consumo entre as partes, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se. Intimem-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007076-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FELIPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESTORA DE INVESTIMENTOS IPANEMA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007076-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARGARIDA FELIPA DA SILVA REQUERIDO: GESTORA DE 

INVESTIMENTOS IPANEMA LTDA. Vistos, etc. A parte promovente interpôs 

recurso inominado, com pedido de justiça gratuita, todavia, em análise dos 

autos, não há evidências de que seja financeiramente hipossuficiente. Por 

isso, intime-a para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a 

declaração do imposto de renda ou qualquer outro documento idôneo que 

possa comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Decorrido o prazo, renove-se a 

conclusão (na pasta de Análise de Recurso). Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005368-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GENEZIA ANTONIA DUARTE TERTO REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. Vistos, etc. I - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Recebo o recurso 

inominado no efeito devolutivo, porquanto não se vislumbra dano 

irreparável à parte (art. 43, da Lei 9.099/95). III - Contrarrazões juntadas 

nos autos. IV - Encaminhem-se os autos à Turma Recursal. V - Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005023-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELLY GONCALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005023-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIELLY GONCALVES XAVIER REQUERIDO: IBI 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, 

do regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos 

recursais de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito 

devolutivo, porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, 

da Lei 9.099/95). II- Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º da Lei nº. 9099/95. III- Com a juntada das contrarrazões ou 

decorrido o prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal Única. IV - 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BARCELO DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002628-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS BARCELO DE ANUNCIACAO 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. I - Diante da tempestividade, do 

regular preparo e estando satisfeitos os demais pressupostos recursais 

de admissibilidade, recebo o recurso inominado no efeito devolutivo, 

porquanto não se vislumbra dano irreparável à parte (art. 43, da Lei 

9.099/95). II - Contrarrazões juntadas nos autos. III - Encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. IV - Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013800-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDA TEIXEIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013800-97.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARIA ALDA TEIXEIRA GONCALVES EXECUTADO: MARIA 

LEITE DE SOUZA Vistos. Cite-se a parte executada, para que no prazo de 

(03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supramencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá proceder a entrega do 

original do título de crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do 

FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003579-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA GONCALVES RIBEIRO FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SANTOS SERRA OAB - MT25068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003579-89.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CARMEM LUCIA GONCALVES RIBEIRO FERREIRA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. Tendo sido interposto no prazo 

legal, tudo conforme previsto no art. 42, caput e parágrafo primeiro, da Lei 

nº 9.099/95, recebo o recurso inominado. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014193-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014193-22.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MICHEL ANDERSON DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

DANOS MORAIS E LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

MICHEL ANDERSON DA SILVA, em desfavor de OI S/A, ambos 

qualificados nos autos. Informa a parte autora, que foi surpreendida com a 

informação que seu nome foi inserido no rol dos maus pagadores pela 

requerida, no valor de R$ 240.20 (duzentos e quarenta reais e vinte 

centavos, todavia, nega qualquer relação comercial com a parte requerida 

que pudesse ensejar o apontamento negativo. Com isso, requer em sede 

de tutela de urgência, que a requerida retire seu nome dos órgãos de 

proteção de crédito e seja impedida de inscrever seu nome até o final do 

julgamento da presente ação. É o relatório. Fundamento e decido. Acerca 

da tutela de urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Extrai-se do referido dispositivo que, havendo probabilidade de 

o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme 

irrompe das normas legais dantes citadas, o deferimento da antecipação 

de tutela pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar 

a veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre 

o alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Assim, a existência de prova inequívoca tem como consequência a 

formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante 

e, com isso, autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, 

pressupostos esses não preenchidos no presente caso, a despeito das 

ponderações da parte requerente. Isso porque, da análise dos 

documentos que instruíram a inicial, constato que não há elementos 

suficientes para demonstrar, estreme de dúvidas, quanto ao pleito de 

tutela de urgência requerida. Prudente, pois, aguardar a instrução 

processual, para melhor esclarecimento dos fatos. Ademais, inexistindo o 

periculum in mora, não há como ser concedida a medida antecipatória, 

pois, se o registro negativado do crédito do Requerente não gerou perigo 
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de dano desde sua inscrição, ocorrida há quase quatro anos do 

ajuizamento da ação, já que nenhuma medida foi tomada nesse período no 

sentido de retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes, não há que 

se falar em risco para efetividade da tutela final. Dessa forma, ante a 

fragilidade das provas juntadas, não há como se conceder a tutela 

provisória perseguida e de forma antecipada, prudente aguardar a 

instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Já designada a sessão conciliatória, cite-se. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1057094-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

VANDINEIA DE SOUZA MATNE OAB - 000.197.011-95 (REPRESENTANTE)

JEFFERSON JORGE MARQUES PEDROZO OAB - 698.052.291-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUCIMAR SANTOS DE MEDEIROS (INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057094-16.2019.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: JEFFERSON JORGE MARQUES PEDROZO, VANDINEIA 

DE SOUZA MATNE INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, DUCIMAR SANTOS DE MEDEIROS 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO 

COMINATÓRIO E LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

JEFFERSON JORGE MARQUES PEDROSO e VANDINEIA DE SOUZA 

MATNE, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., e DUCIMAR SANTOS DE MEDEIROS ambos qualificados 

nos autos. Informa o requerente que é titular de unidade consumidora de 

energia elétrica do imóvel locado pela segunda requerente, e utiliza dos 

serviços em seu estabelecimento comercial. Sustenta que o imóvel se 

encontra locado a ré Ducimar Santos de Medeiros, sendo que estava 

incumbida de transferir a titularidade da conta de energia para seu nome e 

não o fez, a qual ameaça deixa o imóvel com pendências no valor de 

5.904.87 (cinco mil e novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) 

refere a não pagamento das faturas de energia elétrica. Por fim, requer, 

em tutela de urgência, que o primeiro requerido efetue a transferência da 

titularidade da UC: 6/2059304-2 e toda divida existente para a segunda 

requerida. É o relatório. Fundamento e decido. Acerca da tutela de 

urgência, o art. 300, do NCPC assim dispõe: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Extrai-se do referido dispositivo que, havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como preenchidos os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso sub examen e, 

conforme a norma legal citada, o deferimento da antecipação de tutela 

pressupõe a existência de elemento probatório apto a evidenciar a 

veracidade do direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o 

alegado, o que ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. 

Pois bem, a parte autora demonstrou ser a atual proprietária do imóvel, 

além do que não pretende sofrer os efeitos do não pagamento dos débitos 

pretéritos de terceira pessoa, então titular do serviço. A natureza jurídica 

da remuneração pelo serviço de energia elétrica fornecida por 

concessionária de serviço público é de tarifa ou preço público e constitui 

obrigação de natureza pessoal, e não propter rem. É vinculada ao efetivo 

uso do serviço. No caso em questão o autor, mediante contrato de 

locação comprovou que alugou o imóvel em 17/10/2017, ficando o 

locatário responsável por transferir a titularidade das contas de luz e agua 

para seu nome, de modo que eventuais débitos posteriores à data jamais 

poderiam ser a ele imputados, mostrando-se razoável o provimento deste 

pedido de tutela. Contudo, no que tange à concessão da tutela para 

instalar uma nova UC no endereço dos autores possibilitando a realização 

de locação do imóvel sem dividas e pendências perante a Energisa até o 

julgamento do mérito não merece prosperar, isso porque, considerando 

que a segunda requerida não deixou o imóvel e sendo certo que o imóvel 

deve conter apenas uma UC, fica impossibilitado a priori. Por fim, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do código de 

Processo civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

determinando que a 1ª Requerida EFETUE A TRANSFERÊNCIA da 

titularidade da UC: 6/2059304-2 e toda dívida existente para a 2ª 

Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo, na hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$ 2.000.00 ( dois mil 

reais). Já designada a sessão conciliatória, cite-se. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014101-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO MONTEIRO RAMPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014101-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROMULO MONTEIRO RAMPINI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS 

MORAIS E LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RÔMULO 

MONTEIRO RAMPINI, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e DUCIMAR SANTOS DE MEDEIROS 

ambos qualificados nos autos. Informa o requerente que ao fazer compras 

no comércio local foi surpreendido com seu nome inserido no SERASA de 

dívida já paga no valor de R$ 284,50 (duzentos e oitenta e quatro reais), a 

qual acabou tendo que pagar pela segunda vez. Sustenta que por 

diversas vezes o Requerente procurou a Requerida para receber seu 

crédito e ter seu nome limpo, mas em todas as vezes nenhum resultado foi 

obtido. Por fim, requer, em tutela de urgência, que o requerido realize a 

baixa do SERASA e efetue a devolução do valor pago a maior. É o 

relatório. Fundamento e decido. Acerca da tutela de urgência, o art. 300, 

do NCPC assim dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Extrai-se do referido 

dispositivo que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da tutela de urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso sub exame e, conforme irrompe das normas 

legais dantes citadas, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a 

existência de elemento probatório apto a evidenciar a veracidade do 

direito, formando um juízo seguro de probabilidade sobre o alegado, o que 

ocasiona o convencimento da verossimilhança do pedido. Assim, a 

existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um 

juízo positivo acerca das pretensões da parte reclamante e, com isso, 

autoriza o deferimento do pedido de tutela antecipada, pressupostos 

esses não preenchidos no presente caso, a despeito das ponderações da 

parte requerente. Isso porque, da análise dos documentos que instruíram 

a inicial, constato que não há elementos suficientes para demonstrar, 

estreme de dúvidas, quanto ao pleito de tutela de urgência requerida. 

Prudente, pois, aguardar a instrução processual, para melhor 

esclarecimento dos fatos. Vale salientar que as faturas apresentadas, 

demonstram valores diferentes, não demonstrando de forma exata que 

trata-se de cobrança duplicada, bem como, os argumentos da parte se 

mostram confusos e não estão amparados em prova capaz de comprovar 

o alegado. Embora o autor tenha comprovado a inscrição em seu nome no 

SERASA pelo Requerido, este apenas apresentou duas faturas de energia 

pagas, o que dificulta presumir em sede de cognição primária que o 

referido débito seria referente a estas faturas. Dessa forma, ante a 

fragilidade das provas juntadas, não há como se conceder a tutela 
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provisória perseguida e de forma antecipada, prudente aguardar a 

instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Já designada a sessão conciliatória, cite-se. Intime-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA SEBBA FERREIRA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002123-70.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: MARINA SEBBA FERREIRA Vistos, etc. A parte 

promovente requereu a desistência da ação e, nos termos do Enunciado 

90, do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Assim, não 

havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o 

processo deve ser extinto. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência apresentado pela parte promovente e JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Fica 

revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. Transitada 

em julgado, remeta-se ao arquivo definitivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VEIGA DA SILVA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003180-26.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

INTERESSADO: ROBSON VEIGA DA SILVA Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. A parte credora requereu a 

desistência da execução alegando que a dívida já se encontra paga. 

Assim, não havendo indício de litigância de má-fé ou lide temerária nestes 

autos, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência apresentado pela parte promovente e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência já proferida. 

Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo definitivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007533-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINALVA MARIA CAMPOS DE ANDRADE (EXECUTADO)

MIGUEL DE ANDRADE NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007533-12.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO FAVAL 

EXECUTADO: LINALVA MARIA CAMPOS DE ANDRADE, MIGUEL DE 

ANDRADE NETO Vistos, etc. A parte promovente requereu a desistência 

da ação e, nos termos do Enunciado 90, do FONAJE, a desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Assim, não havendo indício de litigância de má-fé 

ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser extinto. Pelo exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência apresentado pela parte promovente 

e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Fica revogada eventual decisão de tutela de urgência já 

proferida. Transitada em julgado, remeta-se ao arquivo definitivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005496-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA COIMBRA EGUFO (EXECUTADO)

ZEFERINO EGUFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005496-12.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

EXECUTADO: ZEFERINO EGUFO, ANGELICA COIMBRA EGUFO Vistos, etc. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COTAS 

CONDOMINIAIS, ajuizada por ALTERNATIVA SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA, representada por WANNYA TEREZINHA DE 

SOUZA COELHO, em face de ZEFERINO EGUFO e ANGELICA COIMBRA 

EGUFO. Do exame dos autos, verifica-se, nos documentos que instruem a 

inicial, que o crédito executado foi cedido pelo CONDOMÍNIO MORADA DA 

SERRA I (credor original), para a parte autora, por contrato de prestação 

de serviço (id.: 28993241). Ocorre que a cessão de crédito não pode ser 

alvo de ação nos Juizados Especiais Cíveis, ante o estabelecido no artigo 

8º, § 1ª, I, da Lei n. 9.099/95. Art. 8º Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) I - as pessoas físicas 

capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; 

(grifei) Nesse sentido é a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

EXECUÇÃO QUE TEM COMO FUNDAMENTO TÍTULO DE CRÉDITO 

ORIGINALMENTE ENTREGUE À PESSOA JURÍDICA. DESATIVAÇÃO DA 

EMPRESA NÃO AUTORIZA QUE A COBRANÇA SEJA DEDUZIDA NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS PELA SÓCIA, PESSOA JURÍDICA. HIPÓTESE DE 

CESSÃO QUE É VEDADA PELA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 

Cível Nº 71006707590, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/10/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006707590 RS, Relator: Luis 

Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 20/10/2017, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/10/2017) (grifei) E ainda: RECURSO INOMINADO. CHEQUE. AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO. PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PESSOA 

JURÍDICA À PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Os cheques objeto da cobrança foram emitidos 

nominais à pessoa jurídica, que posteriormente os endossou ao autor, 

pessoa física (art. 19, § 1º, da Lei n. 7.357/85). Situação que configura 

cessão civil de crédito, de modo que o requerente encontra-se 

impossibilitado de propor a presente ação no JEC, por expressa vedação 

legal (art. 8, § 1ª, I, da Lei n. 9.099/95). Assim, deve o feito ser extinto, de 

ofício, sem resolução de mérito. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível 

Nº 71005907191, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
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Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71005907191 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Data de Julgamento: 01/03/2016, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2016). Vale 

realçar que, como cediço, tal proibição se justifica no intuito notório de se 

evitar que pessoas jurídicas, não enquadradas como ME - Micro Empresa 

ou EPP - Empresa de Pequeno Porte (artigo 38, da Lei 9.099/95), fossem 

admitidas a postular no rito especial, simplesmente cedendo seus direitos 

a terceiros e, por consequência, gozasse de todas as garantias e 

privilégios típicos do rito especial. Desse modo, impõe-se o 

reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar o 

feito, pela figura do polo ativo da relação processual ser cessionário de 

direito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO este processo sem resolução do 

mérito, ante a ilegitimidade de parte, com fundamento no art. 8º, §1º, inciso 

I, e art. 51, inciso IV, ambos da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se e 

cumpra-se. Cuiabá, MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001219-50.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIANA CORREA DE MORAES REQUERIDO: VIVO S.A 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS RAFAEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002299-49.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROGERIO DOS SANTOS RAFAEL REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A Vistos, etc. As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos, 

conforme ID n.º 8939793. Com efeito, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos HOMOLOGO O ACORDO formulado entre reclamante e 

reclamado, mediante sentença, em conformidade com o prelecionado no 

artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com lastro legal no disposto no artigo 924, inciso III, c. c. o 

artigo 925, ambos do CPC/2015. Arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016591-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016591-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOELCIO AIRES DE CERQUEIRA REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que o valor se encontra devidamente depositado em conta judicial, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da parte exequente, com acréscimos 

legais, nos dados bancários informados no ID 30378999. Após, a 

expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009099-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO CORRELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DA GLORIA AMORIM SILVA OAB - MT26525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009099-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCOS AURELIO CORRELLO REQUERIDO: CIELO S.A., 

CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Do exame dos 

autos, verifico que far-se-á necessário expedir alvará do valor 

incontroverso. Dessa feita, EXPEÇA-SE alvará, para levantamento da 

quantia bloqueada via BACENJUD (mov. 50), no valor de: a. R$ 1.555,61 

(um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais centavos), com os 

acréscimos e correções, em favor da parte exequente, nos dados 

bancários informados no ID 28623475. Após, INTIMEM-SE a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Decorrido prazo sem manifestação, ao 

arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021058-95.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021058-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZANGELA RODRIGUES REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID 29797553. 

Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004055-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY ARAUJO BATISTA PIRES (INTERESSADO)

CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004055-30.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: CRISTIANE PERES DE BARROS PIRES, VANDERLEY 

ARAUJO BATISTA PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 4.223,19 

(quatro mil, duzentos e vinte e três reais e dezenove centavos), em favor 

da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados no ID 30331046. Após, a expedição do alvará, arquive-se os 

autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006815-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006815-49.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

S/A Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil, que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que o valor se 

encontra devidamente depositado em conta judicial, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositado da seguinte forma: A) R$ 12.563,51 

(doze mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), 

em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos dados 

bancários informados no ID 29803566. Após, a expedição do alvará, 

arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002558-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ DA SILVA DI SERIO (AUTOR)

PAULO SERGIO DI SERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002558-44.2020.8.11.0001. 

AUTOR: PAULO SERGIO DI SERIO, VALDEREZ DA SILVA DI SERIO REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Do exame dos autos, verifica-se que a 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer. Em que pese a advogada da parte 

promovente, ter apresentado justificativa, acerca de sua ausência na 

audiência (Id. 30070124), resta o mesmo indeferido, posto que, somente, 

foi apresentada no dia da audiência, às 10h43, conforme registrado no 

sistema, sem tempo hábil, portanto, para a intimação da parte reclamada 

acerca do cancelamento do ato. Salientando, ainda, que a viajem estava 

programada dias antes do ato. Nesse contexto, observa-se que no 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

assim dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE: O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Outrossim, em caso de ausência da parte 

promovente, em qualquer das audiências, prevê o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95, a extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE. Arquivem-se os autos, imediatamente, com 

observância das formalidades legais, nos termos do Enunciado n.º 13/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014719-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO DE CAMPOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014719-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AUREO DE CAMPOS PINHEIRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Informado o pagamento do débito, com 

fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. Expeça-se alvará 

em favor da parte requerente. Após, arquivem-se os autos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015935-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015935-19.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN REQUERIDO: ALLIANZ 

SEGUROS S/A Vistos. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É o relatório. Fundamento e decido. O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). – destaque não original. 

Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito 

Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, 

pessoalmente. Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – 

a sessão de conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre 

como conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua 

contumácia, significando o abandono do processo. (Juizados Especiais 

Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – 

cremos que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o 

autor refere-se ao autor da demanda) De igual modo, impõe-se registrar 

que o petitório de id. 26335147 não desobriga o comparecimento da parte 

requente à audiência de conciliação designada, eis que sequer foi 

apreciado. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. Em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE, condeno a parte requerente ao pagamento de 

custas processais. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010484-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010484-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUCIMAR RODRIGUES RIBEIRO REQUERIDO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega que a sentença padece de 

contradição e omissão. Conheço dos embargos porque tempestivos. No 

mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) E: EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a 

sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Posto isso, 

desacolho os embargos. Cumpra-se. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008482-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008482-36.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDETH MARIA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). Conheço o pedido de 
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id. 26562593 como desistência da presente demanda. Em decorrência 

disso, homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, de conseguinte, declaro 

extinto o presente processo, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012588-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012588-41.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WANER SANDRO CESAR FRANCA REU: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Visto. Trata-se de Ação Reclamação, com pedido de liminar, 

promovida por WANER SANDRO CESAR FRANCA, em desfavor de CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL Esta ação não pode prosperar, diante da reza o 

artigo 8º, caput, da Lei 9.099/95: “Não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresa públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.” 

(grifei) A Caixa Econômica Federal tem natureza jurídica de empresa 

pública, integrando a administração pública indireta. Incide, portanto, a 

limitação de competência disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, que exclui 

da condição de parte, perante os Juizados Especiais, as empresas 

públicas da União, bem como a competência para processar e julgar é da 

JUSTIÇA FEDERAL. Ante o exposto, nos termos do 8º da Lei 9.099/95, 

reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

reclamação em epígrafe, e, em consequência, com fulcro no art. 51, IV, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente 

feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Ás providencias. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012591-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARI MINUZZO DE MORAES SCORPIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012591-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: PAULA MARI MINUZZO DE MORAES SCORPIONI 

EXECUTADO: VIVO S.A. Visto. Verifico que a parte Reclamada cumpriu 

com a obrigação determinada em decisão antecipatória. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012148-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012148-45.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLEYDIANA ROCHA CALANDRINI REU: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Visto. I – Verifico que a parte Reclamante 

apresentou aos autos comprovante de endereço, contudo, a emenda 

determinada por este Juízo, refere-se também ao comprovante de balcão 

SCPC (órgão diferente de negativação de crédito). II - Dessa forma, 

emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentando comprovante de balcão do SCPC, atualizado, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. III- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014104-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RAMOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014104-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GONCALINA 

RAMOS SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARELISE SPIESS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014108-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014108-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SELMA DIAS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014109-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PABLO ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014109-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDSON PABLO 

ARAUJO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 12:20 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007051-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA DEL NERY PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 Processo nº 1007051-98.2019.8.11.0001 C E R T I D Ã O 

Certifico que o recurso do id: 27501392, é tempestivo; há pedido de 

gratuidade de justiça. Intimo a recorrida para oferecer contrarrazões no 

prazo legal. CUIABÁ, 21 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO GADELHA 21/03/2020 

16:47:35

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015484-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILZA DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para se apresentar dados bancários, e se manifestar 

sobre a petição de ID 30529915, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN DE MORAIS NUNES (EXECUTADO)

 

v Juntada de AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NEGATIVO Intimo a parte 

Promovente do AR negativo, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer novo endereço completo da promovida contendo: CEP, RUA, Nº, 

QUADRA E BAIRRO, para citação ou querendo requerer o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018121-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA (EXECUTADO)

PAULO FERNANDO DE SANT ANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar referente a petição ID 29337375. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014135-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014135-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDEIR 

SEBASTIAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014146-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JACOB CARNEIRO BELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014146-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS JACOB 

CARNEIRO BELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALLES DRUMMOND 

SAMPAIO SANTOS, BRUNO REICHE POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014152-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ANGELO DE LIMA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014152-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIEL ANGELO 

DE LIMA XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008672-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008672-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Visto. I- Intime-se a parte Reclamante para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição de id. 30036345, requerendo o 

que entender de direito. II- Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008672-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008672-96.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS CONCEICAO DA SILVA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Visto. I- Intime-se a parte Reclamante para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre a petição de id. 30036345, requerendo o 

que entender de direito. II- Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014172-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA TEREZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014172-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANA TEREZA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 99 

TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014175-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014175-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUNTHER 

HERREN MUNIZ REUTER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA 

GYSELE RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: EXPRESSO SAO LUIZ 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006383-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VANNI MARASCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006383-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BRUNO VANNI MARASCA REU: UNIC SORRISO LTDA Visto. 

Verifico que a parte Reclamada cumpriu com a obrigação determinada em 

decisão antecipatória. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013625-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DIAS MALHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que recurso inominado e preparo foram digitalizados. Intimo a 

parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014206-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014206-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELO DE 

ANDRADE E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY 

NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO 

PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019673-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDICEIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que recurso inominado e preparo foram digitalizados. Intimo a 

parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014226-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014226-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS 

ANTONIO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

HENRIQUE BARBOSA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014234-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014234-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCO 

ANTONIO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014240-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014240-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSE LIMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014278-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014278-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ITAMAR 

GONCALVES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY 

NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013837-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013837-27.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAO CARLOS DISARSZ ALVES REU: BANCO BRADESCO SA 

Visto. A Parte Reclamante pugnou pela exclusão da inserção negativa 

lançada em seu nome pela parte Reclamada no órgão de proteção ao 

crédito. Em consulta realizada de ofício por este Juízo, verifica-se que a 

constrição negativa já fora excluída, conforme se verifica no extrato 

atualizado do SERASA (abaixo). ------------------------------------------- C O 

N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: JOAO CARLOS DISARSZ ALVES DATA NASCIMENTO: 

15/01/1988 CPF: 018.530.871-65 ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- NADA CONSTA – CDL 

CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. --------

----------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de SPC > Sem 

ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------------- * Esta 

consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases 

privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de 

outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos 

órgãos de origem. ------------------------------------------- NUM.PROTOCOLO: 

002.246.978.511-4 20/03/2020 20:19:32-horario de Brasilia-FIM -------------

------------------------- Posto isto, nota-se que resta prejudicada a análise 

do pedido de antecipação de tutela. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014109-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PABLO ARAUJO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014109-21.2020.8.11.0001. 
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REQUERENTE: EDSON PABLO ARAUJO COSTA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. O fundamento relevante da demanda resta, 

aparentemente, consubstanciado na alegação e prova (ainda que mínima), 

oportunizada pela parte Reclamante indicando os respectivos protocolos 

de ligação pelos quais realizou o cancelamento dos serviços contratados, 

bem como, a cobrança posterior à solicitação de cancelamento. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco 

de permitir a cobrança reiterada de serviço pelo qual a parte Reclamante 

não está usufruindo, obrigando-lhe a prejuízo injustificado, bem como, pelo 

risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual 

indevida restrição nos bancos de dados de proteção. Isto posto, com 

fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) 

suspenda os efeitos do contrato noticiado na inicial; b) suspenda a 

cobrança da linha telefônica (65) 98156-1759; c) não promova a 

negativação do nome da parte Reclamante em razão desta e, se já 

ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; e, d) promova a habilitação do 

telefone nº (65) 98156-1759, para o sistema pré-pago, no prazo de 5 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova. Cite-se para responder à reclamação (se possível na via 

eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta 

A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011719-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011719-78.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, em tese, consubstanciado na alegação de negativa de 

relação jurídica e prova da negativação. O justificado receio de ineficácia 

do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição nos órgãos de 

proteção de crédito. Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do 

CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o contrato em nome da parte 

Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a cobrança de débitos 

decorrentes deste contrato; e, c) exclua o nome da parte Reclamante do 

cadastro negativador pela dívida noticiada nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014124-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNE RAYMUNDO SOUSA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014124-87.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RHAYANNE RAYMUNDO SOUSA HONORATO REQUERIDO: 

TIM S/A Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos 

Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 

84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 

do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida. Reclamação que pretende em antecipação de 

tutela a suspensão da cobrança de dívida, sob a alegação de cobrança 

abusiva. Porém, tanto no extrato atual do SERASA (abaixo), consta a 

existência de outros registros, não se podendo afirmar, de início, a 

necessidade da medida. ------------------------------------------- C O N S U L T 

A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: 

RHAYANNE RAYMUNDO SOUSA DATA NASCIMENTO: 12/03/2000 CPF: 

061.509.801-03 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC: CDL - CUIABA / MT ------------------------------------------- * CREDOR: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ENT.ORIGEM: CDL - 

CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 25/10/2019 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 0002221425 VALOR: 356,03 DATA INCLUSAO: 

12/12/2019 ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: TIM S/A 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN TELEFONE: 0800 888 2300 DATA 

VENCIMENTO: 12/04/2019 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 

GSM0113734674544 VALOR: 115,60 DATA INCLUSAO: 05/09/2019 -------

------------------------------------ ENDEREÇO SERASA ---------------------------

---------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE 

GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / 

MT ------------------------------------------- RESULTADO --------------------------

----------------- >Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo detalhado(s) 

o(s) acima apresentado(s). ------------------------------------------- Verificar 

o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------

---------------------------- * Esta consulta apresenta informações de 

registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. 

Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, 

devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------------------

--------------- NUM.PROTOCOLO: 002.247.394.670-4 23/03/2020 

11:50:26-horario de Brasilia-FIM ------------------------------------------- 

Assim, havendo anotações outras e não discutidas em juízo, INDEFIRO o 

pedido antecipatório. Trata-se de relação de consumo e estão presentes 

os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, a qual defiro, 

exceto no que tange àquelas de conteúdo negativo, por tal caraterística 

insuscetíveis de transferência ao polo oposto. Inexistindo pedido diverso, 

a citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta AR, 

salvo se possível a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014146-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JACOB CARNEIRO BELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014146-48.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUCAS JACOB CARNEIRO BELO REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A. Visto. A 

possibilidade de antecipação de tutela nos Juizados Especiais, deve 

obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. 

art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento 

relevante da demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova 

inicialmente trazida, na qual é possível visualizar o adimplemento da 

entrada referente à renegociação da dívida e algumas parcelas, bem 

como, em tese, a cobrança divergente do pactuado. O justificado receio 

de ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o 

acesso da parte Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição 

nos órgãos de proteção de crédito. Isto posto, com fundamento no art. art. 

84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à 

Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda o acordo em 

nome da parte Reclamante, noticiado nos autos; b) suspenda a cobrança 

de débitos decorrentes deste acordo; e, c) não inclusão do nome da parte 

Reclamante no cadastro negativador pelos débitos aqui discutidos e, se já 

ocorrido, a exclusão no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo multa simples em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, 

sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência. Antevendo 

a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, 

desde já, a inversão do ônus da prova. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007024-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação 

da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do fundamento 

relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento 

final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se 

encontram presentes. No caso, determinada a emenda à inicial para 

juntada de documento imprescindível à apreciação da urgência, quedou 

inerte a parte Reclamante. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007024-81.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROZINEIDE SANTANA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação 

da tutela, indispensável a demonstração inequívoca do fundamento 

relevante da demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento 

final e, por fim, da reversibilidade da medida que, no caso, não se 

encontram presentes. No caso, determinada a emenda à inicial para 

juntada de documento imprescindível à apreciação da urgência, quedou 

inerte a parte Reclamante. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em 

caráter inicial. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para responder à 

reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013207-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO GOMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013207-68.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILENO GOMES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade 

de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer 

aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, 

§2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento da demanda 

é o alto consumo nas faturas dos meses de janeiro/2020, no valor de R$ 

1.049,51 (um mil e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos); e, 

fevereiro/2020, no valor de R$ 774,22 (setecentos e setenta e quatro 

reais e vinte e dois centavos). Inexiste outra prova indicada que sustente 

a ocorrência de defeito ou erro na leitura, além da média de consumo 

sustentada. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao serviço 

essencial, bem como, o possível registro negativador decorrente do não 

pagamento. Registro que no mérito da reclamação será analisado quanto à 

disponibilização de novas faturas, o que não impede neste momento a sua 

suspensão. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO 

parcialmente a antecipação de tutela, determinando à parte Reclamada até 

ulterior deliberação deste juízo: a) suspensão das faturas dos meses de 

janeiro/2020, no valor de R$ 1.049,51 (um mil e quarenta e nove reais e 

cinquenta e um centavos); e, fevereiro/2020, no valor de R$ 774,22 

(setecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos); b) não 

inclusão do nome da parte Reclamante no cadastro negativador pelas 

faturas aqui contempladas e, se já ocorrido, a exclusão no prazo de 5 

(cinco) dias; c) a não suspensão do serviço em razão das faturas aqui 

discutidas e, se já ocorrido, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o prazo é contínuo (final 

de semana e feriado); d) a substituição do relógio medidor na Unidade 

Consumidora nº 6/311308-1, no dia 01/04/2020, entre 8 às 12 horas, por 

outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro 

nos autos; e) emita as faturas seguintes conforme leitura e encaminhe 

para pagamento pelo consumidor; e, f) apresente nos autos, cópia das 3 

(três) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item “d”. Fixo 

multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da 

presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Depois de apresentadas as cópias das faturas emitidas e 
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encaminhadas para pagamento (“d” e “e”), querendo, manifeste a parte 

Reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias. Ainda, antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003490-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003490-32.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA EXECUTADO: 

ELAINE DIAS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. Determinada a emenda da petição inicial para regulariza sua 

representação processual (id. 29164470), a parte Reclamante quedou 

inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

nos termos do art. 924, I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003490-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003490-32.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA EXECUTADO: 

ELAINE DIAS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento 

e decido. Determinada a emenda da petição inicial para regulariza sua 

representação processual (id. 29164470), a parte Reclamante quedou 

inerte. Isto posto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

nos termos do art. 924, I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014238-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. T. COSTA NETO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014238-26.2020.8.11.0001. 

AUTOR: F. C. T. COSTA NETO EIRELI - ME REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Reclamação 

endereçada a Vara Cível de Cuiabá/MT. Posto isso, nos termos do art. 51, 

III, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 64, §1º, do CPC, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL do juízo e, determino a imediata remessa do 

feito ao juízo já indicado. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010842-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELIOENAI UZIEL DE BARROS OAB - 011.667.151-32 (REPRESENTANTE)

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M A CELULAR E INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

Vistos, Certifique se houve o envio da carta de citação expedida em id. 

29976548. Intime-se a parte reclamada, através do patrono constituído, 

para que proceda a sua regularização processual, juntando aos autos a 

documentação necessária (procuração, contrato social, documentos do 

representante legal), no prazo de cinco dias, sob pena de desabilitação do 

Dr. CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. João Alberto 

Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014103-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILLEY MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014103-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILLEY MACEDO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA BASTOS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013290-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013290-84.2020.8.11.0001. 

AUTOR: EDER LUIS DE OLIVEIRA REU: CLARO TELECOM PARTICIPACOES 

S/A Vistos, Peticiona a parte reclamante (Id. nº 30565479) apresentando 

documentação diversa daquela determinada no despacho de emenda (Id. 

nº 30282840). Trouxe ainda a parte reclamante informações que acabam 

por reforçar a necessidade de juntada do extrato de 

cobrança/pagamentos relativo ao terminal móvel nº (65)99941-2835. Posto 

isso, oportunizo à parte reclamante promover a emenda já anteriormente 

determinada, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Advirta-se a parte promovente que referido 
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documento pode, sem dificuldade, ser obtido via sítio eletrônico da 

reclamada, sendo absolutamente prescindível deslocar-se à loja física da 

reclamada, fato que, advirta-se, deve ser considerado em razão da 

situação de saúde pública decorrente da pandemia derivada do corona 

vírus – COVID19. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014117-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VIEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014117-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

ROBERTO VIEIRA DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010355-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da 

liminar. Em razão da petição que consta no ID. 30408675, vislumbra que a 

parte reclamada não desbloqueou a Conta Bancária (Bradesco - Agência 

2793, Conta corrente 0025226-3), bem como do cartão na função débito, a 

fim de possibilitar o acesso da parte reclamante aos serviços contratados 

junto à instituição financeira, assim sendo, não acatando o que foi 

deliberado por este Juízo. Desta feita, determino seja a parte reclamada 

intimada pessoalmente para o fim de dar integral cumprimento ao que 

deliberado no ID. 29820197, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Fixo, 

para a hipótese de novo descumprimento da medida, multa no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais), em substituição àquela anteriormente fixada. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021339-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor da parte 

exequente, observando os dados bancários informados na mov. anterior. 

(Alvará n. 597417-8/2020) Após a expedição do Alvará Judicial, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009249-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DUARTE BRANDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Expeça-se o competente Alvará Judicial em favor da parte 

exequente, observando os dados bancários informados no ID. anterior. 

(Alvará n. 597426-7/2020) Aguarde-se o cumprimento integral da 

obrigação. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013489-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUVANIO DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013489-09.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JUVANIO DE SOUZA SANTOS REU: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013984-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(TESTEMUNHA)

JONILSON ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013984-53.2020.8.11.0001. 

Vistos, Considerando a distribuição equivocada destes autos para este 

Juizado Especial Cível, proceda-se a redistribuição do feito para o Juizado 

Especializado da Fazenda Pública. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013391-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PRIVILEGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DAVID (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013391-24.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO PRIVILEGE EXECUTADO: JOAO 

PAULO DAVID Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 
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recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013496-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013496-98.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA EXECUTADO: GOLDFARB 

PDG 3 INCORPORACOES LTDA Vistos, Intime-se a parte reclamante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos cópia 

dos documentos de identificação pessoal do sindico, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013645-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA BARBARA DOS SANTOS CHAGA (EXECUTADO)

EVELIZE APARECIDA DOS SANTOS CHAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013645-94.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI EXECUTADO: 

PAOLA BARBARA DOS SANTOS CHAGA, EVELIZE APARECIDA DOS 

SANTOS CHAGA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013661-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA ADRIANA CARDOSO GOMES BERNARDES (EXECUTADO)

FLAVIO BATISTA BERNARDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013661-48.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: CARLA 

ADRIANA CARDOSO GOMES BERNARDES, FLAVIO BATISTA 

BERNARDES Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013702-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO ARAUJO PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBENITA MARIA JALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013702-15.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BRENNO ARAUJO PIO EXECUTADO: ALBENITA MARIA 

JALES Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o exequente 

para que proceda à apresentação do original do título de crédito à 

Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013743-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013743-79.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: PEDRO BERNARDO DE OLIVEIRA EXECUTADO: JAQUELINE 

MARTINS DE FREITAS Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 
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recebimento, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013925-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R DIAS CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA LANA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013925-65.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: R DIAS CONFECCOES - ME EXECUTADO: GABRIELA LANA 

SOARES Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014031-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014031-27.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS EXECUTADO: 

DONATO DE ALMEIDA SANTOS Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018573-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE FERNANDA DE MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

MATHEUS KERBER FAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIGLE AZUR (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ENEIAS CAPUCHO OAB - SP220844 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018573-25.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NICOLE FERNANDA DE MORAES FERREIRA, MATHEUS 

KERBER FAVA REQUERIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, AIGLE 

AZUR Vistos. Certifique-se quanto a citação da segunda Reclamada. Em 

sendo negativo, intime-se a parte autora para apresentar novo endereço, 

no prazo de 10 dias. Com o endereço nos autos, designe-se nova data 

para audiência de conciliação, conforme a pauta do juízo. Em sendo 

positiva a citação, concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014126-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON OTAVIO BENELI OAB - SP136580 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1014126-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIO CESAR 

BRAZ DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERSON OTAVIO 

BENELI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014129-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014129-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014133-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FORTES DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA 27732380525 (REU)

 

PROCESSO n. 1014133-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIA 

FORTES DAMASCENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMARIO 

HUMBERTO DAMASCENO POLO PASSIVO: EDVALDO BATISTA DE 

ALMEIDA 27732380525 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014139-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DE MORAES AMARAL (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1014139-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDERSON DE 

MORAES AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014140-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL REGINA MOREIRA DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REU)

 

PROCESSO n. 1014140-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERANIL REGINA 

MOREIRA DA CRUZ SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRISIELY DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO 

POLO PASSIVO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014149-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014149-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACIELE 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE KROMINSKI 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014171-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014171-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014177-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PATRICK NARCISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014177-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO PATRICK 

NARCISO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014182-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

NELIS MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1014182-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NELIS MARIA DA 

SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES POLO PASSIVO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014189-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014189-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014202-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPY DE JESUS SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014202-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPY DE JESUS 

SILVA TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014205-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014205-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014209-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MORAES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014209-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAIARA 

MORAES GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014211-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT FERREIRA CARVALHO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014211-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HERBERT 

FERREIRA CARVALHO MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: VIVO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014229-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU ALVES DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO ANSELMO VILELA OAB - MT27372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014229-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISEU ALVES 

DO NASCIMENTO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO 

ANSELMO VILELA POLO PASSIVO: MRV ENGENHARIA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014230-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILBERTY GABRIEL PINHEIRO TORTORELLIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014230-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HILBERTY 

GABRIEL PINHEIRO TORTORELLIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

IGOR NEGRAO BACARJI POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

05/05/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014231-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)
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PROCESSO n. 1014231-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

LINDALVA DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MANOEL COSTA PARRIAO POLO PASSIVO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 05/05/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014233-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014233-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCAS ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOMINGUES DE SOUZA OAB - DF47984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009932-14.2020.8.11.0001. 

AUTOR: WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO REU: MTCRED FRANCHISING 

TELEATENDIMENTO LTDA - ME I- O pedido formulado na inicial e reiterado 

no petitório de Id. nº 30542344, consistente na não realização da 

audiência de tentativa de conciliação vai indeferido. Com efeito, ainda que 

venha a parte manifestar expressamente não possuir interesse na 

realização da audiência de tentativa de conciliação, trazendo para tanto 

fundamento legal constante do CPC, tenho que tal embasamento não se 

aplica às demandas que tramitam nos limites da Lei nº 9.099/95. Com 

efeito, trata-se o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis de regra 

específica em relação àquelas destinadas aos processos em geral (CPC). 

Não se está a negar a aplicação das normas do CPC aos processos em 

trâmite nos juizados especiais cíveis, todavia, é de se verificar que tal 

aplicação somente se fará quando não for contraditória às normas 

elencadas na Lei de Regência (Lei nº 9.099/95). Neste particular a norma 

legal constante do art. 16 da Lei nº 9.099/95 define: “Art. 16. Registrado o 

pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do 

Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 

quinze dias.” (destaquei) Decorre da citada norma legal que a audiência de 

conciliação é ínsita ao rito processual estabelecido aos processos em 

trâmite nos juizados especiais cíveis. Já a incidência da norma aventada 

pela parte na qual manifesta desinteresse na realização do ato de 

conciliação não tem aplicação junto aos juizados especiais cíveis, isto pelo 

fato de que tal norma choca-se diretamente com o comando previsto da lei 

especial, sendo certo que em hipóteses como tais, deve ter aplicação a 

norma específica em detrimento da norma geral. Exatamente assim é que 

se colhe do Enunciado nº 161 do Fonaje, cuja redação transcrevo: 

ENUNCIADO 161 – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Posto isso, INDEFIRO o pedido que visa o cancelamento da 

audiência de tentativa de conciliação, porquanto se trata de formalidade 

essencial prevista expressamente na Lei nº 9.099/95, donde consta que 

um dos critérios orientativos é envidar esforços para obter a conciliação. 

II- Determino seja a parte reclamante intimada para emendar a inicial 

colacionando aos autos o instrumento do mandato datado recentemente, 

porquanto o que consta dos autos registra data em muito pretérita. Tal 

determinação tem por finalidade evitar eventuais questões que podem vir 

em prejuízo da justiça, dado ao fato de que cuidando-se de processo 

virtual o documento original não fica retido nos autos. Anoto para tanto o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014151-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGLIANE CRISTINA SANTAREM GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1014151-70.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO 

MANSO EXECUTADO(A): GIGLIANE CRISTINA SANTAREM GOMES Vistos, 

Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe 

o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020623-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

G M ACO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1020623-24.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: G M ACO 

COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME EXECUTADO(A): KASUAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Vistos, Cite-se a parte 

executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Efetuada a citação, intime-se o 

exequente para que proceda à apresentação do original do título de 

crédito à Secretaria do JEC (Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º 

da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013126-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DE SOUZA NEVES 02856516173 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1013126-22.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CREUDENEI DO 

NASCIMENTO RODRIGUES EXECUTADO(A): GRACIELE DE SOUZA NEVES 

02856516173 Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 

(três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado 

o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá 

de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). 

Efetuada a citação, intime-se o exequente para que proceda à 

apresentação do original do título de crédito à Secretaria do JEC 

(Enunciado 126 do FONAJE), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, 

efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a 

parte devedora que será em audiência o momento oportuno para opor 

embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012647-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAMPOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1012647-29.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: SARAH CAMPOS 

FERREIRA RECLAMADO(A): AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Já designada 

audiência de tentativa de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010319-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DA SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1010319-63.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: PARQUE 

CHAPADA DA SERRA EXECUTADO(A): MRV PRIME PROJETO MT I 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, Cite-se a parte executada, para que 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da 

Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005308-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON PACHECO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005308-19.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: joeli mariane castelli 

EXECUTADO(A): WELTON PACHECO SILVA Vistos, Cite-se a parte 

executada, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011512-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011512-79.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SUELLEN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS REU: BANCO 

BRADESCO Vistos, Recebo o petitório de Id. nº 30088105. Constando do 

cadastro junto ao PJe o nome correto da parte reclamante, determino que 

se aguarde a realização da audiência de tentativa de conciliação. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007454-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLAGGIO DI BONIFACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI PEREIRA COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1007454-33.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: CONDOMINIO 

VILLAGGIO DI BONIFACIA EXECUTADO(A): MARLEI PEREIRA COUTO 

Vistos, Cite-se a parte executada, para que no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014140-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL REGINA MOREIRA DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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PROCESSO: 1014140-41.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: ERANIL REGINA 

MOREIRA DA CRUZ SANTOS RECLAMADO(A): NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA e outros DECISÃO Intime-se a parte 

reclamante para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome. Registre-se que o 

documento juntado aos autos está parcial, impossibilitando verificar 

tratar-se de documento atualizado. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022007-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022007-22.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANILZE RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos documento comprobatório da aludida negativação, de 

origem do órgão onde consta a anotação (SPC, SERASA, SCPC) em 

consulta de balcão. Oportuno registrar que o documento juntado aos autos 

no Id. nº 28878601 não permite identificar a data de vencimento do débito 

e a data da efetiva inscrição, motivo pelo qual se faz imprescindível a 

presente determinação de emenda da inicial. Anoto para tanto o prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018985-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NETO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018985-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARCIO NETO DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a proposta de parcelamento 

do débito ofertada pela parte Reclamada em Contestação (ID 29261369), 

nos seguintes termos: "Entrada de 30%, ou seja, R$248,00 (duzentos e 

quarenta e oito reais) e pagamento em dez parcelas consecutivas de 

R$61,02 (sessenta e um reais e dois centavos)". Após, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014247-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LAURINDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014247-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO 

LAURINDO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014264-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIOMAR TEIXEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014264-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIOMAR 

TEIXEIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

EDUARDO DE MELO ROSA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

06/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014265-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014265-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

GONCALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRE VENERO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 06/05/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011887-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012998-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE PEREIRA DE SOUSA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012998-02.2020.8.11.0001. 

AUTOR: DENISE PEREIRA DE SOUSA FREITAS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S/A I- Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR” formulada por 

Denise Pereira Sousa Freitas em desfavor do Banco do Brasil S/A na qual 

pretende, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a 

suspensão de cobranças levadas a efeito em sua fatura de cartão de 

crédito decorrente de compras por ela não reconhecida. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Importa 

considerar que não há muito a ser provado pela parte reclamante no caso 

em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo (de que não realizou 

as compras debitadas em sua fatura de cartão de crédito), impossível se 

apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantido o desconto em sua fatura de cartão de crédito (do que 

contesta em Juízo) no curso da demanda. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o 

fim de DETERMINAR à reclamada que SUSPENDA, imediatamente, a 

cobrança objeto da presente demanda (Tatiane Ange BR e 

OzorioBatistaDe BR, que totaliza o montante de R$1.983,02 – um mil, 

novecentos e oitenta e três reais e dois centavos) lançada em desfavor 

da parte reclamante na fatura com vencimento em data de 20/março/2020, 

bem assim, diante da suspensão da cobrança impõe como consequência 

lógica DETERMINAR que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados 

da parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do 

débito objeto da demanda. Intime-se, pessoalmente, a parte reclamante 

para dar integral cumprimento à presente decisão. Na hipótese de 

descumprimento da medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante 

de R$3.000,00 (três mil reais) a ser suportada pelas reclamadas em favor 

da reclamante. Determino que o mandado de citação/intimação SEJA 

INSTRUÍDO COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe 

tem apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, 

intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013797-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH MATILDES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013797-45.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JANETH MATILDES SAMPAIO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA I- Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR” formulada por 

Janeth Matildes Sampaio em desfavor do Banco do Brasil S/A. Busca a 

parte reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim de 

determinar à reclamada que lhe restitua o valor de R$6.559,95 (seis mil, 

quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 

montante esse equivalente a 70% (setenta por cento) do valor bloqueado 

em sua conta bancária que perfez ao quantia de R$9.371,37 (nove mil, 

trezentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos), alcançando a 

integralidade de seus proventos, bem assim que a reclamada se abstenha 

de realizar novas retenções na integralidade de seus proventos. II- No 

caso dos autos, se fazem presentes os requisitos da tutela de urgência. 

Infere-se do alegado, que se encontra satisfatoriamente provado pelos 

documentos anexados à peça vestibular, que a instituição bancária 

demandada, conquanto credora de contratos de empréstimos tomado pela 

Reclamante, está a interferir no direito que toca a essa de efetuar, como 

melhor lhe aprouver, as movimentações em sua conta bancária. Não se 

pode admitir que um banco, em que pese o crédito que lhe assiste, tentar 

empecer ou efetivamente opor-se ao lídimo direito que o dono do saldo 

bancário tem de destinar os valores existentes em sua conta bancárias 

para fazer frente a seus compromissos financeiros que, aliás, são 

suplantados pela imposição de satisfazer as suas necessidades básicas. 

Trata-se de um ato ilegal na medida em que se mostra abusivo porque 

interfere no patrimônio do correntista, situação que não se compadece 

com o ordenamento jurídico. Logo, a retenção de numerário – ou mesmo a 

limitação do uso do saldo existente em conta bancária, deve ser 

veementemente repudiada. Cito: EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO DE CONTA CORRENTE. ATO 

ILICITO CONFIGURADO. PREJUÍZOS EVIDENTES. DANO MORAL 

PRESUMIDO. O bloqueio indevido de saldo em conta corrente que 

desencadeou a devolução de cheques e a indevida inscrição da 

correntista no cadastro de proteção ao crédito são circunstâncias que 

justificam a imposição de indenização por dano moral condizente com o 

comportamento negligente do banco e autorizam a manutenção do valor 

arbitrado. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR – 15ª C. Cível – AC – 

1373758-1 – Apucarana – Rel. Hayton Lee Swain Filho – Unânime – 

julgado em 03.06.2015) EMENTA Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOLICITAÇÃO DE 

APLICAÇÃO FINANCEIRA DESATENDIDA E BLOQUEIO INDEVIDO DE 

SALDO EM CONTA-CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I- As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados a seus 

clientes, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento. II- O Código de Defesa do Consumidor propiciou à parte 

menos favorecida na relação negocial, meios para lhe facilitar a defesa de 

seus direitos, dentre eles a inversão do ônus da prova, conforme 

disposição do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. III- Não tendo a 

instituição financeira se desincumbido de comprovar que não houve a 

solicitação de aplicação do dinheiro da correntista, e nem bloqueio 

indevido do saldo existente na conta-corrente, exsurge o dever de 

indenizar. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Apelação Cível 

02607423720148090051, 2ª Câmara Cível, Relator Dra. José Carlos de 

Oliveira, julgado em 07.06.2016, publicado no DJ 2053 de 23/06/2016) Por 

fim, diga-se que qualquer tentativa de bloquear valores decorrentes de 

salário incide em nulidade por manifesta impenhorabilidade. Assim, a par 

da presença de elementos que evidenciam o direito afirmado (1º requisito 

da tutela de urgência), também concorre o perigo de dano (2º requisito), 

porquanto intuitivo que o fato de tornar indisponível ao próprio correntista 

o seu dinheiro tem a potencialidade de privá-lo de enfrentar as suas 

necessidades mais básicas, dentre as quais de deslocar-se, de 

alimentar-se, entre outros. Posto isso, com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil, CONCEDO a tutela de urgência para 1) DETERMINAR que o 

banco demandado proceda incontinenti à liberação dos vencimentos da 

parte Reclamante no montante de R$6.559,95 (seis mil, quinhentos e 

cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), montante esse 

equivalente a 70% (setenta por cento) do valor bloqueado em sua conta 

bancária; e 2) SE ABSTENHA de realizar novos bloqueios na integralidade 

do salário da parte reclamante. Intime-se pessoalmente a parte reclamada 

para dar integral cumprimento à presente decisão. Fixo, para a hipótese de 

descumprimento da medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil 

reais). Determino que o mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO 

COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem 

apresentado inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter 

acesso a documentos dos autos que se apresentam relevantes ao 

cumprimento da ordem judicial. III- Já designada a Audiência de 

Conciliação, intime-se. Cumpra-se, em regime de plantão. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013977-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE CRISTINA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013977-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REJANE CRISTINA DE BRITO REU: OI BRASILTELECOM 

Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por REJANE CRISTINA DE 

BRITO na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção 

ao crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado pela 

reclamada OI BRASIL TELECOM registrado no rol de inadimplentes. Passo 

análise da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se 

faz imprescindível à presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é 

inexistente. Importa ainda considerar que não há muito a ser provado pela 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer adminículo de prova, 

senão a demonstração da inscrição, o que resta documentado nos autos. 

O perigo de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na 

hipótese de permanência da anotação que decorre em seu detrimento. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Vale 

acrescentar que não se há de cogitar de irreversibilidade do provimento, 

porquanto poderá ele ser modificado no curso ou ao final da demanda sem 

que isso implique em impossibilidade de retornar ao status atual, até 

porque poderá a parte na hipótese de existir créditos, buscar a sua 

satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para 

o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da reclamante dos cadastros 

de restrição ao crédito, no que diz com os débitos apontados pela 

reclamada junto ao SERASA, nos valores de R$ 177,60(cento e setenta e 

sete reais e sessenta centavos) Intime-se a reclamada para que promova 

a exclusão da anotação lançada em desfavor da parte reclamante, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Fixo, desde já, para a hipótese de 

descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014149-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014149-03.2020.8.11.0001. 

AUTOR: GRACIELE MARTINS DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A I- 

Cuida-se de pedido liminar formulado por GRACIELE MARTINS DA SILVA 

na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros de proteção ao 

crédito sob o argumento de que inexiste o débito apontado pela reclamada 

ÁGUAS CUIABÁ S/A e registrado no rol de inadimplentes. O pleito merece 

acolhimento. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, eis que já 

houve o seu adimplemento. Ao passo que a parte reclamante assevera ter 

ocorrido o pagamento do débito levado à inscrição em órgãos de proteção 

ao crédito, traz para si o ônus de comprovar o efetivo pagamento do 

débito. E nesse ponto nenhuma dúvida se denota do documento encartado 

aos autos, especificamente no Id. nº 30588732 consistente no 

comprovante de pagamento da fatura com vencimento em data de 

08/outubro/2019. Ainda que se verifique do comprovante de pagamento 

que este se deu de modo intempestivo, diga-se, em data de 

11/novembro/2019, tal circunstância não autoriza que a inscrição fosse 

efetivada posteriormente à data em que realizado o pagamento. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

permanência da anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico 

determinar que a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais 

célere que possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse 

transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar 

com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar 

vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA no valor de R$103,33 (cento e 

três reais e trinta e três centavos), com data de vencimento no dia 

08/outubro/2019 e data de inclusão no dia 20/fevereiro/2020. Intime-se a 

reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada em 

desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$3.000,00 (três mil reais). II- Já designada sessão de 

conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006480-93.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVANA MARIA PEREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. I- 

Peticiona a parte reclamante informando o descumprimento da obrigação 

de fazer, bem assim postulando pela execução provisória da multa 

cominatória fixada para a hipótese de descumprimento da medida. II- A 

informação de descumprimento da obrigação de fazer não possibilita a 

sua análise diante da ausência da comprovação de quando houve a 

intimação da parte reclamada acerca da decisão que concedeu a tutela de 

urgência. Ainda que não se tenha dúvida acerca da ciência da reclamada 

certo é que os elementos constantes dos autos não permitem verificar a 

data da sua ocorrência, restando assim impossível apreciar se houve, 

efetivamente o descumprimento ou não. Conforme se colhe do documento 

juntado pela parte reclamante, a fatura lançada compreende o período de 

uso entre 20/janeiro a 19/fevereiro/2020, sendo certo que a decisão 

lançada no presente feito data do dia 14/fevereiro/2020. Destarte, 

impositiva a verificação da data em que se efetivou a intimação da 

reclamada, porquanto se a intimação se deu após o fechamento da fatura, 

não resta considerado o alegado descumprimento. Posto isso, determino à 

Secretaria do Juízo que certifique nos autos a data em que efetivada a 

intimação da parte reclamada acerca da decisão que concedeu a tutela de 

urgência. III- O pedido que visa a satisfação provisória da multa resta 

prejudicado diante da impossibilidade de análise a respeito da 

caracterização do descumprimento. Todavia, passo, desde já, a refutá-lo 

nesta fase processual. Conforme venho me pronunciando a satisfação da 

multa cominatória somente pode ocorrer após a sua confirmação, hipótese 

que somente poderá se dar com o julgamento de procedência do pedido e 

respectiva confirmação da decisão liminar. Neste contexto, tal hipótese 

não se amolda à efetivo direito, mas sim à perspectiva de um direito que 

poderá ser efetivado por ocasião da análise do mérito. Posto isso é que 

desde já INDEFIRO o pedido de satisfação provisória da multa cominatória. 

Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004120-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTANON LEOBET OAB - MT26071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALSER MATHEUS DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1004120-88.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: MURILO 

CASTANON LEOBET RECLAMADO(A): DALSER MATHEUS DE MORAES 

DECISÃO Vistos, I- Cuida-se de ação de execução fundada em título 

extrajudicial. II- Conforme se colhe dos autos a parte reclamada reside na 

comarca de Rondonópolis e a demanda fora ajuizada na comarca de 

Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente hipótese o feito não deve ter seu 

trâmite nesse Juizado Especial. Explico. A regra geral prevista no art. 4º, I, 

da Lei 9.099/95, é de que a demanda será proposta no domicílio do réu. 

Nesse enfoque, é imperioso reconhecer a incompetência deste Juizado, 

porquanto a parte reclamada reside em comarca diversa. De outra banda, 

encontra-se permissível em se tratando do Juizado Especial Cível o 

reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência relativa, tal o que 

emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). III- Destarte, reconheço a incompetência desse 

Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda e 

determinando a redistribuição do presente feito a um dos Juizados 

Especiais Cíveis de Rondonópolis. Cancele-se a audiência de conciliação 

designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 2020. João 

Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005415-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AWARD CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1005415-63.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: L. P. 

FORMATURAS LTDA - ME RECLAMADO(A): AWARD CORRETORA DE 

SEGUROS EIRELI - ME DECISÃO Vistos, I- Cuida-se de ação de execução 

fundada em título extrajudicial. II- Conforme se colhe dos autos a parte 

reclamada está localizada na comarca de Várzea Grande e a demanda 

fora ajuizada na comarca de Cuiabá. Pois bem, anoto que na presente 

hipótese o feito não deve ter seu trâmite nesse Juizado Especial. Explico. 

A regra geral prevista no art. 4º, I, da Lei 9.099/95, é de que a demanda 

será proposta no local onde o réu exerça atividades profissionais. Nesse 

enfoque, é imperioso reconhecer a incompetência deste Juizado, 

porquanto a sede da empresa reclamada está situada em comarca 

diversa. Nesse sentido, a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

DUPLICATAS. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA EMPRESA DEVEDORA. REGRA 

PREVISTA NO ART. 4º, I, DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA QUE EXTINGUIU 

O FEITO CORRETA. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. Em se 

tratando de ação de cobrança oriunda de relação comercial, é competente 

o foro Da sede da empresa ré, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. No caso, tem-se que a empresa ré tem sede em Cariacica, no 

Estado do Espírito Santo, conforme se vê na qualificação efetivada pelo 

próprio autor na inicial (fl. 03). Correta a decisão que declarou a 

incompetência relativa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso 

Cível Nº 71005382163, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 29/07/2015) De outra banda, 

encontra-se permissível em se tratando do Juizado Especial Cível o 

reconhecimento “ex officio” da chamada incompetência relativa, tal o que 

emana do Enunciado nº 89 do Fonaje, cuja redação, transcrevo: 

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Aprovado no XVI Encontro 

– Rio de Janeiro/RJ). III- Destarte, reconheço a incompetência desse 

Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda e 

determinando a redistribuição do presente feito a um dos Juizados 

Especiais Cíveis de Várzea Grande. Cancele-se a audiência de 

conciliação designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 

2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006324-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CARANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON TODESCHINI (INVENTARIANTE)

WALDIR TODESCHINI (EXECUTADO)

LEARCI TODESCHINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

D E C I S Ã O Vistos, Cuida-se de “EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CARANDA em desfavor de WALDIR TODESCHINI e OUTROS. O processo 

aportou a este Juizado em cumprimento à decisão exarada na data de 

12/02/2020 (id. 29166897), em razão da indicação de distribuição por 

dependência à execução de nº 8076381-34.2017.811.0001 que aqui 

tramita, em que figuram como partes as mesmas do presente feito. Ocorre 

que inexiste qualquer espécie de conexão entre os feitos que indique a 

necessidade de virem a tramitarem conjuntamente. Vale consignar que a 

função primordial da reunião de feitos (atração da competência) se dá 

exatamente para o fim de afastar a possibilidade de que havendo relação 

entre os feitos sejam eles julgados de maneira distinta (procedente e 

improcedente, improcedente e procedente, etc.). Frise-se que inexiste 

conexão nas demandas, porquanto embora registrem as mesmas partes, 

distinguem-se da causa de pedir e do objeto, não tendo aplicação a norma 

do art. 55 do CPC. Tem-se como fundamento o fato de que se cuidam de 

causas de pedir distintas. Naquele primeiro feito (em trâmite no Quarto 

Juizado Especial Cível – 8076381-34.2017.811.0001) a causa de pedir 

reside na execução de taxa condominial objeto dos meses julho/2016 a 

setembro/2017 ao passo que na presente demanda a causa reside na 

execução de taxa condominial objeto dos meses fevereiro/2019 a 

novembro/2019. Destarte, inexiste embasamento para se reconhecer 

qualquer conexão que justifique a necessidade de distribuição por 

dependência. Nesse sentido assenta a jurisprudência: “PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 2ª 

VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. JUÍZO SUSCITADO. 

1ª VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CAUSA DE PEDIR 

DISTINTA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU 

CONTRADITÓRIAS. INEXISTÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FACE 

DA CONEXÃO. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de 

competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução de Títulos 

Extrajudiciais em desfavor da 1ª Vara de Execução de Títulos 

Extrajudiciais, tendo como objeto processo de execução de taxas 

condominiais inadimplidas. 2. A ação em curso no juízo suscitante cuida da 

execução das despesas condominiais atinentes aos meses de julho/2013 

a maio/2015, agosto/2015 a dezembro/2015 e junho/2016 e 

fevereiro/2017, ao passo que a execução perante o suscitado tem como 

objeto a taxa condominial referente ao mês de março de 2017, inexistindo, 

portanto, conexão entre as ações, razão pela qual não se vislumbra a 

possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, devendo ser 

mantida a competência fixada com a distribuição aleatória. 3. Conflito 

conhecido e declarado competente o juízo suscitado.” (Acórdão 

n.1132283, 07136698320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª 

Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/10/2018, Publicado no DJE: 

26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência das 

situações elencadas na norma do art. 286 do CPC, impõe determinar seja o 

feito redistribuído ao seu Juízo Natural, qual seja, o Terceiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 23 

de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010141-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE REGINA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

DECISÃO Trata-se de “execução provisória de sentença” formulada pelo 

autor, requerendo o pagamento da multa fixada por descumprimento de 

liminar. Indefiro. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão 

que concedeu a liminar, determinando a reclamada que suspendesse a 

cobrança objeto da demanda (APLICATIVOS DIGITAIS CLARO BANCA E 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VÍDEO), bem assim, se abstivesse de 

promover a inclusão de dados da parte reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito em razão do débito objeto da demanda, foi proferida 

em 10/março/2020 (id.30008190). Em 12/março/2020 foi expedida a 

intimação pessoal à reclamada quanto à medida liminar concedida (id. 

30188640), seguida da informação de cumprimento da ordem judicial pela 

reclamada em 19/03/2020 (id. 30503381). Conquanto a fatura de 

março/2020 apresenta ainda as mencionadas cobranças, verifico que a 

data de postagem da fatura foi em 13/03/2020, ao passo que a intimação 

pessoal à reclamada quanto à medida liminar concedida foi expedida em 

12/03/2020 (id. 30188640). Ou seja, a reclamada sequer havia sido 

intimada quanto à obrigação de fazer quando do lançamento da fatura do 

mês de março. Assim, não há que se falar em descumprimento, haja vista 

que a reclamada não tinha ciência da ordem judicial. Desta feita, INDEFIRO 

o pedido de id. 30578815 e afasto a aplicabilidade da multa cominatória. 

Esclareço, por oportuno, que se eventualmente for caracterizado o 

descumprimento da ordem judicial, apenas será possível buscar a 

execução da multa após o trânsito em julgado da sentença no processo, 

que serve como título executivo judicial, se torna exigível aquela decisão – 

por via do cumprimento de sentença, no próprio bojo dos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014671-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT9633-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EXECUTADO)

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

SENTENÇA I- Dispensado o relatório, por força do artigo 38, in fine, da Lei 

nº 9.099/95. Cuida-se de embargos à execução opostos por CONCREMAX 

- CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, alegando, em síntese, 

ilegitimidade passiva (id. 28979269). Intimada a se manifestar, a parte 

exequente pugna pela manutenção da executada no polo passivo. II- 

Forçoso reconhecer a ilegitimidade da segunda executada. Conforme se 

colhe do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” 

juntado em id. 28979271, no ano de 1997 a segunda executada efetuou a 

venda do imóvel do qual decorrem as taxas condominiais ora executadas 

para o Sr. SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA, primeiro executado. 

Verifica-se da “Cláusula Oitava – Do Recebimento do Empreendimento” 

que com a expedição do “Habite-se”, a posse do imóvel foi transferida ao 

promitente comprador, no caso em apreço, o primeiro executado. Somado 

a isso, resta claro da farta documentação apresentada pela própria 

exequente em id. 26032084 que o condomínio tinha ciência inequívoca da 

alienação do imóvel ao Sr. SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA, já tendo, 

inclusive, celebrado acordo em outro processo movido contra o primeiro 

executado para pagamento de taxas condominiais vencidas do período de 

out/2007 a jan/2008. Tais fatos são o bastante para afastar a legitimidade 

da embargante para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que 

além da efetiva imissão na posse do imóvel por parte do 

promissário-comprador, houve também o pleno conhecimento do 

condomínio acerca da venda do bem. Nesse sentido, cito os seguintes 

julgados: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS 

CONDOMINIAIS DO TITULAR DO IMÓVEL NO REGISTRO DE IMÓVEIS - 

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO DE 

QUE O IMÓVEL FORA VENDIDO AO CONDÔMINO, IMITIDO NA SUA POSSE 

EM 2013, ENQUANTO QUE A DÍVIDA É DE 2015 - SENTENÇA QUE ACOLHE 

O ARGUMENTO DE QUE HAVIA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO E 

EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO - REITERAÇÃO DAS TESES DA 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE 

OBRIGAÇÃO PROPTER REM E QUE A RESPONSABILIDADE É DO TITULAR 

DO REGISTRO - PARTICULARIDADES DO CASO QUE FAZEM PRESUMIR 

QUE O CONDOMÍNIO CONHECIA O NEGÓCIO JURÍDICO E A IMISSÃO DE 

POSSE - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO QUE CABE AO 

CONDÔMINO - PRECEDENTES DO STJ.” (TJSC, Apelação Cível n. 

0302118-19.2016.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Helio David 

Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 23-05-2019). 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRA EM CARTÓRIO. 

AQUISIÇÃO DE UNIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. 

DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE DO 

PROMISSÁRIO COMPRADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE. 

CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Muito embora esteja a 

unidade condominial registrada em nome da incorporadora perante o 

Registro de Imóvel, restou aqui provado que ela foi vendida a terceira 

pessoa por meio de promessa de compra e venda não registrada, cuja 

transação o condomínio teve inequívoca ciência, devendo a dívida objeto 

desta ação ser direcionada ao promissário comprador, na condição de 

atual ocupante do imóvel;2. O adquirente responde pelos débitos do 

alienante da unidade em relação ao condomínio, inclusive multa e juros 

moratórios, por se tratar de dívida de natureza propter rem, nos termos do 

ar t .  1 .345 do CC/2002;3.  Recurso prov ido. ”  (Apelaçã o 

501862-40011939-15.2013.8.17.0990, Rel. Stênio José de Sousa Neiva 

Coêlho, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/09/2018, DJe 19/09/2018) Diante 

disso, considerando que a demanda foi direcionada a parte que não é 

legitima, imperioso se faz o reconhecimento da ilegitimidade passiva da 

segunda reclamada, de modo que se impõe a extinção do feito em relação 

à CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA. III- Ante o 

exposto, ACOLHO o pleito de id. 28979265 para RECONHECER a 

ilegitimidade passiva da parte executada CONCREMAX - CONCRETO, 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA para responder pelos débitos objeto 

da demanda (taxas condominiais vencidas de nov/2014 à jan/2016 do 

imóvel “Sala 502, Condomínio Centro Empresarial Cuiabá”), JULGANDO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VI do CPC, somente em relação à segunda executada. 

Preclusas as vias recursais, proceda a exclusão da CONCREMAX - 

CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA do polo passivo da 

demanda. Tendo em vista que não há informação do retorno do AR da 

carta de citação expedida em id. 27167017, cite-se o executado 

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA por Oficial de Justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004326-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de “impugnação” apresentada 

por BANCO BRADESCO S/A, em face da execução de sentença que lhe 

move CLAITON DA SILVA, alegando, em síntese, excesso de execução. II 

– MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 
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contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Esclareça-se de 

início que em sede dos Juizados Especiais Cíveis, afetos que são à 

legislação especial, a defesa do executado far-se-á, necessariamente, 

mediante embargos à execução, conforme preceitua o artigo 52, IX da Lei 

nº 9099/95, haja vista que a referida legislação dispõe diferentemente do 

que estabelece o Código de Processo Civil sobre a matéria. Logo, conheço 

da impugnação como EMBARGOS À EXECUÇÃO. 3. Os embargos foram 

opostos atempadamente. Seguro está o Juízo pelo depósito judicial 

realizado pela embargante, no valor da quantia exequenda. 4. No mérito, 

os embargos são parcialmente procedentes. Com efeito, não incide sobre 

as astreintes a multa de 10% do art. 523, §1º (primeira parte) do CPC, haja 

vista que a multa cominatória não possui caráter condenatório, mas 

tão-somente coercitivo. Ademais, a sua incidência caracterizaria bis in 

idem. Nesse sentido, a jurisprudência: “RECURSO INOMINADO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS INCIDENTES. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1º, DO CPC QUE 

NÃO INCIDE, CONTUDO, SOBRE AS ASTREINTES. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71007890585, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, 

Julgado em 30/08/2018) De igual modo, não são devidos os honorários de 

advogado previstos na segunda parte do art. 523, §1º do CPC, em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. Contudo, esclareço que a correção monetária 

incide sobre qualquer débito decorrente de decisão judicial, conforme 

disposição do art. 1º da Lei 6.899/81, verbis: “Art. 1º A correção 

monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, 

inclusive sobre custas e honorários advocatícios.” Da mesma forma, 

incide os juros legais, na medida em que resultam da constituição em mora 

da parte executada. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes 

acerca da matéria: “RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO 

PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO 

DO FEITO REJEITADA NOS TERMOS DO OFÍCIO-CIRCULAR Nº 

093/2016-CGJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANTIDO O VALOR DAS 

ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA INCABÍVEL A REDUÇÃO 

(ARTIGO 537, § 1º, DO CPC). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CABIVEL 

A INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DAS ASTREINTES POSTAS EM 

EXECUÇÃO. INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 

523, § 1º, DO CPC/15 SOBRE O VALOR DAS ASTREINTES. PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO DE PARCELA DA CONDENAÇÃO REFERENTE AOS DANOS 

MORAIS. - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE.” (Recurso Cível Nº 71006506430, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 09/03/2017) Logo, o valor devido à título de multa cominatória é de R$ 

3.120,33 (três mil, cento e vinte reais e trinta e três centavos), indicado 

nos cálculos de id. 27641670. Porque houve depósito em dinheiro para 

garantir o juízo na importância de R$ 4.042,11 (quatro mil e quarenta e dois 

reais e onze centavos), há evidente excesso de execução que deve ser 

decotado, precisamente no valor de R$921,78 (novecentos e vinte e um 

reais e onze centavos), o qual deve ser restituído à embargante. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 52, IX, da Lei nº 9099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à 

execução opostos pela executada para, reconhecendo o excesso de 

execução, declarar devido à exequente CLAITON DA SILVA o valor de R$ 

3.120,33 (três mil, cento e vinte reais e trinta e três centavos), devendo 

ser restituído à executada BANCO BRADESCO S.A. o valor excedente de 

R$921,78 (novecentos e vinte e um reais e onze centavos). Preclusas as 

vias recursais e com a indicação dos dados bancários necessários para 

transferência de valores, tornem os autos conclusos para expedição de 

alvará em favor das partes. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011131-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597393-7/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019807-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597414-3/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011932-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597419-4/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597423-2/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008338-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO ARRUDA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597424-0/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008117-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597427-5/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007558-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARVALHO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT13408-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597404-6/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010343-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON ANDRADE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, 

o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte exequente, observando os dados bancários 

informados na mov. anterior. (Alvará n. 597408-9/2020) Após a expedição 

do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE APARECIDO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005770-10.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

FELIPE APARECIDO BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos. Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente 

execução, o que faço com resolução de mérito. Expeça-se o competente 

Alvará Judicial em favor da parte exequente, observando os dados 

bancários informados na mov. anterior. (Alvará n. 597397-P/2020) Após a 

expedição do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCA CARLA PINHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003972-14.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP EXECUTADO: 

JOELCA CARLA PINHO DA SILVA Vistos, Dispensado o relatório (Lei 

9.099/95, art. 38). As partes transigiram, conforme se verifica do acordo 

juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença 

declarando extinto o processo com julgamento de mérito. Eventual 

inadimplemento do acordo deverá ser informado pela parte interessada. 

Após remeta os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005302-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SUCENA RASGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES OAB - MT3599-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

SENTENÇA No caso vertente, visualizo a inexistência do pressuposto 

processual negativo da litispendência, porquanto idêntica demanda, 

havendo, assim, identidade de partes, pedido e causa de pedir, fora 

proposta e distribuída no Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá 

(1006263-50.2020.8.11.0001). Assim, reconheço a existência da 

litispendência, e de conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de março de 2020. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020612-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GREGORIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020612-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS GREGORIO DE SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. S 

E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 77,45 ( setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) com inclusão 

no Serasa em 05/10/2018. Pede a declaração de inexistência do débito 

objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova alegada pela 

Reclamada, por se confundir com o mérito com ele será analisada. Rejeito, 

ainda, a preliminar de inépcia da inicial, pois analisando os autos verifico 

que a parte Reclamante apresentou todos os documentos necessários 

para a apreciação do seu pedido, especialmente o extrato da negativação 

onde fundamenta seu pedido. 3. A pretensão merece procedência. Da 

análise das provas permite-se inferir que o registro dos dados da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada, por débito que a Reclamante afirma indevido. No entanto, 

deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre a existência de 

relação jurídica entre as partes para que se possa analisar a origem do 

débito. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas apenas telas 

sistêmicas e extrato de faturas unilaterais, as quais a jurisprudência já 

reconheceu que “são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica entre as partes.” 

((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Dessa forma, verifico que a empresa não trouxe fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em 

encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ELIAS GREGORIO DE SANTANA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (05/10/2018); Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto a 

presente SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, 

de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza 

Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014106-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEIMAR SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014106-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEIMAR SOUZA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA BASTOS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014110-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CAROLINE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014110-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:TATIANE 

CAROLINE DA SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA POLO PASSIVO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014112-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014112-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIDIANE SILVA 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014127-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELA ACOSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON NAVA NETO OAB - MA15796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014127-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAFFAELA 

ACOSTA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON NAVA NETO 

POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014138-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DIAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014138-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEX JUNIOR 

DIAS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014163-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PADILHA DE LARA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1014163-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINA PADILHA 

DE LARA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014169-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014169-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDER 

HENRIQUE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014181-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014181-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CELIA MACIEL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014186-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014186-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDILSON LEMES 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014191-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI BANCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014191-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO DA SILVA 

NONATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ PANAZZOLO, 

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: OMNI BANCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014198-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014198-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO VIEIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006623-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E S P A C H O Intime-se a parte Reclamante para, no prazo de 10 (dez) 

dias, emendar o pedido, apresentando cópia legível do documento pessoal 

do sócio, sob pena de extinção e consequente arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014216-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLY LARISSA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014216-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZABELLY 

LARISSA DE SOUZA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004017-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ROSSI DA SILVA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação Juizado Sala: 5ª JEC Data: 08/10/2019 

Hora: 08:50 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 
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s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 22 de agosto de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014221-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CARVALHO ROMPATE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

 

PROCESSO n. 1014221-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANO 

CARVALHO ROMPATE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANO 

RODRIGUES DANTAS, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR POLO 

PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

-DETRAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014220-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014220-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALCILENE 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014225-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROCHA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014225-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYARA 

ROCHA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL COSTA 

PARRIAO POLO PASSIVO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

13/05/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007592-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R.M.D.L CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA BORGES FERREIRA (REQUERIDO)

VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1007592-34.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.898,47 ESPÉCIE: 

PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: R.M.D.L CONSULTORIA CONTABIL 

LTDA - ME Endereço: RUA DAS BEGÔNIAS, 520, JARDIM CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-112 POLO PASSIVO: Nome: VERANUBIA 

BORGES FERREIRA - ME Endereço: AVENIDA DOS FLORAIS, 877, COND. 

ARYA FLORAIS MALL SALA 106, RIBEIRÃO DO LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-520 Nome: VERANUBIA BORGES FERREIRA Endereço: AVENIDA 

DOS FLORAIS, 877, COND.ARYA FLORAIS MALL, SALA 106 -, RIBEIRÃO 

DO LIPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-520 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERENTE - R.M.D.L CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 29/01/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 22 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014242-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014242-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 
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DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILTON DA SILVA CORREA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014263-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1014263-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON 

CLIMACO MORAES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014276-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WASHINGTON DE PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014276-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

WASHINGTON DE PAULA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL 

TORRES FRANCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 13/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014110-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CAROLINE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O O fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Outrossim, nesta fase 

processual não há custas e honorários advocatícios. No mais, intimem-se 

as partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019498-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar formulado pela parte reclamante 

na qual pretende ter realizada a suspensão de cobrança referente ao 

plano de Previdência Privada. Com efeito, para a concessão da tutela de 

urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de 

dano. Importa considerar que não há muito a ser provado pela parte 

reclamante no caso em apreço, uma vez que, ao asseverar fato negativo, 

impossível se apresenta trazer aos autos qualquer prova, senão a 

demonstração da cobrança, o que resta documentado nos autos. O perigo 

de dano resta apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de 

ser mantida a cobrança (do que contesta em Juízo) no curso da demanda. 

Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de uma 

demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar algum 

embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com razoabilidade a 

concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. Posto isso, 

DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à reclamada que 

SUSPENDA, no prazo de cinco dias, a cobrança objeto da demanda (Plano 

de Previdência Privada), sob pena de aplicação de multa em caso de 

descumprimento da decisão. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cite-se a parte Reclamada para contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte Reclamante. Intimem-se. 

Cumpra-se, no plantão, expedindo-se o necessário. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019399-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AUGUSTO NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

D E C I S Ã O Para o deferimento da tutela antecipada exige-se à 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do 

CPC). Acerca de referidos requisitos, leciona o mestre Humberto Theodoro 

Júnior que “inequívoca é a prova capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada. A verossimilhança 

refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro 

fático invocado pela parte, não apenas quanto à existência de seu direito 

subjetivo, mas, principalmente, no relativo ao perigo de dano e sua 

irreparabilidade”. (in Processo Cautelar, 20ª ed., Editora Universidade de 

Direito, pág. 452). Analisados os documentos trazidos com a inicial, não 

vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo capaz de convencer em 

um juízo de cognição sumária a verossimilhança das alegações declinadas 
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na exordial. Assim, diante do contexto fático que se apresenta nos autos, 

tenho que o pleito autoral ainda ressente de maior dilação probatória, o 

que por certo será realizado no decorrer da instrução processual, não se 

mostrando possível, neste momento processual. Nesse sentido o 

entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “Inexistindo prova 

inequívoca que impeça se convença o Juiz da verossimilhança da 

alegação e havendo necessidade da produção de prova descabe a 

outorga da tutela antecipada”. (Ac. un. Da Câm. do 2º TACivSP de 

29.10.1996, no Ag 466.123-00/0, rel. Juiz Adail Moreira; Adcoas, de 

30.12.1996, n. 8.152.428). Pelo exposto, não preenchendo os requisitos 

necessários à concessão da medida perquirida, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, vindicado pela parte Reclamante. Anoto, outrossim, 

que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo 

direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da 

experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da reclamante, devendo a 

reclamada apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, intimem-se as 

partes para comparecer na audiência de conciliação já designada. Pelo 

mesmo mandado, cite-se a parte Requerida para querendo contestar, no 

prazo legal, indicando-se provas, sob pena de se presumirem aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, caso não seja a 

ação contestada. Intime-se. Cumpra-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017797-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FONSECA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013416-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA AUTOMOTORES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA A parte reclamante propôs a presente 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR, em desfavor do reclamado, 

objetivando em sede de liminar, a busca e apreensão de dois veículos, já 

que houve a devolução espontânea de dois veículos. É o essencial. 

DECIDO. A ação de busca e apreensão situa-se entre aquelas de 

procedimento especial de jurisdição contenciosa, as quais, por suas 

peculiaridades refogem do rito processual estabelecido pela Lei 9.099/95, 

em face de princípios jurídicos dentre os quais os da simplicidade e 

celeridade processual, incompatíveis com as causas de maior 

complexidade. Assim, a questão é de impossibilidade processual do rito 

perante o procedimento dos juizados, impondo-se a extinção sem 

resolução de mérito. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA 

QUE JULGOU O FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR BUSCA E APREENSÃO. 

INSURGENCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. V i s t o s , e t c . 1 . R E L A T Ó R I O Trata-se de ação de 

cobrança cumulada com ação de obrigação de fazer de transferência de 

veículo interposta por PLÍNIO DA SILVA em face de HENRIQUE PEREZ 

RIBEIRO.(...). Sendo assim, o juízo a quo agiu corretamente ao extinguir o 

feito, posto que a busca e apreensão só é permitida em juizados especiais 

quando realizada na fase de cumprimento de sentença, o que não é o 

caso, pois não houve qualquer sentença prolatada nos autos, salvo 

aquela que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3 . D I S P O S I T I V 

O Nesses termos, voto para que seja conhecido o recurso e no mérito 

negado provimento, condenando o recorrente ao pagamento das custas 

processuais, que restaram suspensas em razão da concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0005546-41.2012.8.16.0116/0 - Matinhos - Rel.: Mayra dos Santos 

Zavattaro - - J. 01.09.2015)(TJ-PR - RI: 000554641201281601160 PR 

0005546-41.2012.8.16.0116/0 (Acórdão), Relator: Mayra dos Santos 

Zavattaro, Data de Julgamento: 01/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 29/09/2015).” Nesse sentido, temos o Enunciado nº 8 do 

Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do Brasil – FONAJE: “Enunciado 8 - As ações cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais”. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 51, II, da LJE. Após, arquive-se com as cautelas legais. 

P.I.C. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013593-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA WOLF DINIZ DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013593-35.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FLAVIA WOLF DINIZ DE FARIA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado. Assim, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Passo à análise do mérito da presente demanda. A Reclamante alega na 

petição inicial que adquiriu passagem aérea da Reclamada –Cuiabá/MT – 

Campo Grande/MS, com embarque previsto para o dia 14/10/2019 às 

08h25min e chegada em Campo Grande às 09h30min do mesmo dia – voo 

direto, mas durante o aguardo do embarque foi informada que o voo fora 

cancelado por problemas na aeronave. Em decorrência do cancelamento, 

somente foi realocada para o voo das 17h30m e chegada em Campo 

Grande às 19h15m – atraso de quase 12 horas. A Reclamada, em sua 

defesa, afirma que não há que se falar em falha na prestação do serviço, 

tendo em vista que o cancelamento do voo se deu por manutenção não 

programada na aeronave, sendo fornecidas todas as informações 

necessárias ao passageiro e inclusive assistência, reacomodou a 

Reclamante assim que houve disponibilidade de assentos, não havendo 

que se falar em indenização por danos morais. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que restaram incontroversos o 

cancelamento do voo contratado pela autora, bem como a demora de 12 

(doze) horas para que chegasse a seu destino final, questões essas que 

a peça da defesa sequer contestou, preocupando-se somente em alegar 

genericamente que o atraso se deu por culpa de “necessidade de 

manutenção programada na aeronave”, sem, contudo, dar maiores 

detalhes da ocorrência. In casu, tem-se por regra que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se 
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tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa ao 

consumidor os motivos pelos quais a ré não pode prestar o serviço a 

contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é 

objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados a Requerente. Tanto é assim que 

o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como 

destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). Desta feita, verifica-se que a 

situação vivenciada pela Reclamante decorrente da demora a que foi 

submetida pela Reclamada, lhe causou desconforto, aflição e transtornos, 

fatos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento, devendo reparar os 

danos a ela causados. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de 

terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior. Excludente 

suscitada pela ré, correspondente a problemas climáticos que teriam 

impedido a prestação do serviço contratado, não comprovada. Ônus 

probatório que recaía sobre a demandada e do qual não se desincumbiu, 

nos termos do art. 333, II, do CPC/1973 (art. 373, II, do CPC/201). Danos 

morais que decorrem da própria falha na prestação do serviço contratado. 

Quantum indenizatório reduzido. A responsabilidade da ré, in casu, 

decorre de ilícito praticado no decorrer da relação contratual existente 

entre as partes, logo, os juros moratórios incidentes sobre a condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais deverão ser computados 

a partir da citação da ré (art. 405 do CC). Honorários advocatícios 

mantidos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70065808933, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/06/2016)”. Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos 

morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros legais a contar da 

citação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 – §1º, do CPC/2015, 

em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Luihana Pasinato 

Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Adauto dos Santos Reis Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015012-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINE MARTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015012-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SUELLEN CRISTINE MARTIM REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A., ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. SENTENÇA 

I-RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. II-PRELIMINARES Ilegitimidade passiva Gol A primeira Requerida 

arguiu o reconhecimento de legitimidade para figurar no polo passivo, haja 

vista que não realizou nenhum voo da parte autora, sendo todos os voos 

operados pela ALITALIA, sendo de rigor, portanto, sua exclusão do polo 

passivo da demanda. Aduz, a Reclamada que o extravio da bagagem 

somente fora conhecido pelo passageiro ao tempo de sua chegada ao 

terminal de destino, sobre o qual a Gol não possui qualquer ingerência ou 

conhecimento. Analisando a preliminar suscitada e fatos narrados na 

inicial, verifica-se que assiste razão à Reclamada, até porque como 

delineado na inicial o trecho de destino da parte autora tem a companhia 

aérea ALITALIA responsável pelo trecho em que ocorrera o evento. 

Assim, forçoso no caso em tela reconhecer a ilegitimidade de companhia 

GOL LINHAS ÁRERAS S/A. Superada às preliminares, passo ao mérito. 

III-MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A Reclamante 

alega na petição inicial que realizou uma viagem internacional com múltiplos 

destinos, passando precipuamente pelas cidades de Paris, Roma e 

Florença na segunda semana de setembro de 2019. Aduz que fora 

efetuada junto à companhia GOL LINHAS AEREAS S.A pelo programa de 

pontos smiles para compra de uma passagem saindo de Florença com 

destino a cidade de Paris, com uma conexão em Roma. Todavia, a 

companhia Gol não fornece voos de sua frota para essas localidades, 

contratando a companhia ALITALIA SOCIETA AERIA ITALIANA S.P.A, 

contudo ao desembarcar no terminal, constatou que sua bagagem havia 

sido extraviada. Informa que a Reclamada não adotou qualquer 

providência para minorar os danos experimentados. Por fim, requer a 

condenação da Reclamada pelos danos materiais e morais. A Reclamada, 

em defesa, rechaça os argumentos sustentados pela demandante, 

ressaltando a inexistência de elementos capaz de ensejar os danos nos 

termos declinados na inicial ao argumento de que há a necessidade do 

despacho das bagagens de mão, uma vez que os compartimentos da 

cabine já se encontravam cheios. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo verifico que 

resta incontroverso o extravio da bagagem da Reclamante durante sua 

viagem, conforme se observa na declaração de extravio de bagagem 

juntado no ID 25668149 - e, ainda, pelo reconhecimento da Reclamada ao 

asseverar em sua defesa o extravio da bagagem. Diante de tal quadro, é 

de se reconhecer que emerge indubitavelmente a responsabilidade da 

empresa Reclamada em reparar os danos sofridos pela Reclamante, que 

embarcou com a sua bagagem em perfeito estado e não a recebeu ao 

tempo contratado. No que se refere ao pedido de indenização por dano 

material referente ao valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) da 

bagagem extraviada, vejo que razão não assiste à autora. Isto porque, o 

ressarcimento de dano material deve ser comprovado, não bastando 

meras alegações. Repise-se, não há nos autos comprovação de recibos, 

notas fiscais ou quaisquer outros documentos demonstrando a suposta 

aquisição de produtos. Por outro lado, procedente o pleito no que tange à 

indenização pelos danos morais sofridos, porquanto inegável que o 

extravio, ainda que temporário, de objetos pessoais gera um sofrimento e 

abalo incomuns, configurando mais do que o mero desconforto comum do 

cotidiano, afetando o bem estar psíquico do indivíduo, motivo pelo qual 

merece a justa reparação. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO. No caso concreto, o atraso na entrega da bagagem, em 

que pese transcorrido durante poucas horas, ensejou a configuração de 

dano moral, ante a conjunção do tempo de espera do autor pela chegada 

dos seus pertences e a negativa da ré de entregá-los no hotel em que 

hospedado o demandante, obrigando-o a retornar ao aeroporto com o 

intuito de recuperá-los. "Quantum" indenizatório fixado em R$1.500,00 (mil 
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e quinhentos reais), com acréscimo de juros de mora, de 1% ao mês, 

desde a citação, e correção monetária, pelo IGP-M, desde a presente 

sessão de julgamento, na forma da Súmula n.º 362/STJ. Recurso de 

apelação provido. (Apelação Cível Nº 70068919513, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 28/04/2016). IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo 

acolhimento da preliminar de ilegitimidade arguida pela Reclamada GOL 

LINHAS AÉREAS, e extinguo o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a ela. No mérito opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: CONDENAR a Reclamada 

ALITALIA - COMPANHIA AEREA ITALIANA S/A, a pagar a Reclamante, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir desta data e juros legais a contar da citação. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos materiais. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito em 

Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Luihana Pasinato Gomes Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Adauto dos Santos Reis Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020246-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADETE TEREZINHA MARCHIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GARCIA DA SILVA OAB - MT22289/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1020246-53.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JADETE TEREZINHA MARCHIORI Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com 

arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as provas entranhadas no 

processo são suficientes para o deslinde da causa, não havendo 

necessidade de provas orais. Rejeito a preliminar de incompetência 

arguida pela Reclamada, tendo em vista que os documentos trazidos aos 

autos são suficientes para formar um juízo de convicção, não havendo 

necessidade de produção de outros tipos de prova, como a pericial. Passo 

a analisar o mérito da demanda. A Reclamante alega na petição inicial: - 

que é titular da unidade consumidora nº 6/309878-7 e, que a fatura do mês 

de novembro/2019, no valor de R$864,49 (oitocentos e sessenta e quatro 

reais e quarenta e nove centavos), foi gerada com valores acima da média 

de consumo do imóvel; - que desde setembro/2019 a Reclamada vem lhe 

cobrando valores que não correspondem a média de consumo do imóvel, 

e, que por isso foi obrigada a ingressar com outra reclamação judicial sob 

o n. 1016208-95.2019.811.0001 em tramite neste juizado; A Reclamada 

por sua vez, alega: - que a reclamação feita pela Reclamante se trata de 

mero inconformismo, pois o valor registrado na fatura em comento decorre 

do consumo regular do imóvel; - que não procede a irresignação da 

Reclamante em relação ao consumo registrado no mês de novembro/2019, 

uma vez que está de acordo com a média de consumo do imóvel; - que 

não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora, tampouco seus dados foram inscritos no cadastro de 

proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos 

morais; Por fim, após a citação da Reclamada, a Requerente, aditou a 

inicial, requerendo a revisão da fatura e devolução do valor pago a maior, 

uma vez que em razão da liminar ter sido apreciada em janeiro/2020, e, por 

isso efetuou o pagamento da fatura para que a energia elétrica não fosse 

cortada. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Da análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que nos meses de setembro, outubro e novembro/2019, a parte 

Reclamante recebeu fatura com aumento injustificado, e que mesmo 

buscando administrativamente a empresa reclamada para efetuar as 

contestações de consumo, não obteve êxito. Percebe-se, também, que o 

consumo autoral anterior é menor que o registrados nos referidos meses. 

Resta claro e incontroverso nos autos de que houve aumento significativo 

no valor da fatura ora impugnada pela parte reclamante. Ademais, o 

consumo Autoral nos meses anteriores, apresentam valores muito 

menores aos meses objeto da demanda. Além do mais, a demonstração de 

situação excepcional incumbe à concessionária, sendo impossível exigir 

da parte autora a produção de prova negativa. Nesse sentido, verbis: 

“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE 

ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A 

EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante 

a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova 

que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do 

consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão 

da medição, conforme regra do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 2. 

Se nada há nos autos a demonstrar a regularidade da medição 

questionada, em montante muito superior à média anterior e posterior do 

fornecimento, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos 

seis meses anteriores, conforme adequadamente assegurado pelo juízo 

de origem, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, em razão da inexistência de 

contrarrazões.” (Acórdão n. 573585, 20110111930250ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 

265). Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis, portanto, a fatura gerada no mês de novembro/2019 é 

indevida, não tendo a Reclamada apresentado nenhuma justificativa 

plausível para este aumento, não se desincumbindo do ônus probatório 

que lhe competia (art. 373, II do CPC). No que tange a pretensão 

indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, 

entendo que o pleito merece juízo de improcedência. No presente caso, a 

parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos 

narrados na inicial, vez que não demonstrou que teve seu nome 

negativado ou que teve os serviços suspensos. Cediço que a indenização 

por danos morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à 

imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de 

modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se 

financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes 

que eventual ato ilícito tenha causado. Segundo a melhor doutrina o mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a 

ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se 

entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações 

judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. 

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte 

autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou 

humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis. Ressalta-se 

que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou 

comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou 

extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na 

prestação dos seus serviços junto ao requerente. Nesse sentido: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO CONFORME 
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ART. 557 DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. A simples cobrança de um débito, 

sem qualquer circunstância outra capaz de causar lesão aos direitos 

personalíssimos da parte autora, ainda que inexistente a dívida, não 

caracteriza dano moral. Situações retratadas na inicial que constituem 

mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que não se identificam 

com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. RECURSO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação 

Cível Nº 70053458378, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/04/2013). 

(destaquei) Assim ante a inexistência de negativação ou de suspensão do 

fornecimento do serviço, não há o que se falar em danos à honra e 

dignidade do Reclamante e, esses fundamentos, nos levam ao juízo de 

improcedência do referido pleito. Quanto ao pedido de emenda da inicial 

formulado pela Reclamante deixo de aprecia-lo, uma vez que se deu após 

a citação da Reclamada. Por outro lado, ante a informação por parte da 

autora que quitou a fatura de novembro/2019, devido ao fato que a liminar 

somente foi apreciada em 10/01/2020, constato que se tornou impossível a 

tutela especifica e para obter o resultado prático da demanda, conforme 

prevê o art. 499, segunda parte do CPC, converto em perdas e danos e 

determino que a Reclamada revise a fatura de novembro/2019, devendo 

realizar com base na média dos seis meses anteriores a fatura de 

setembro/2019, devendo o valor cobrado a maior ser abatido nas faturas 

subsequentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na inicial, a fim de: DETERMINAR a título de perdas e danos, que a 

Reclamada revise a fatura de novembro/2019, devendo realizar com base 

na média dos seis meses anteriores a fatura de setembro/2019, devendo 

o valor cobrado a maior ser abatido nas faturas subsequentes; OPINO 

PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais. Por 

pertinência, TORNO DEFINITIVA a liminar concedida. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Diani de Moraes Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. ADAUTO DOS SANTOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052329-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRYCIO ANTONIO BARROS LIMA (REQUERENTE)

GLEICY LAURA BARROS GONCALVES (REQUERENTE)

A. B. G. L. (REQUERENTE)

G. B. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - MT13440-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002595-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORAMI DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001328-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIL MARCELO LACERDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009973-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO LUXXOR RESIDENCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A Homologo a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil. 

Em consequência, considerando ainda que nos termos do enunciado 90 

do FONAJE “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VIII do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu 

imediato arquivamento. Intimem-se. Juiz Adauto dos Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015007-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GONCALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 
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9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017261-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL FEGURI OAB - MT26604/O (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018083-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IURY JOAQUIM FERREIRA BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA BELCHIOR OAB - MT17322/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA OAB - MT25284/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADAUTO DOS SANTOS REIS

 

S E N T E N Ç A HOMOLOGO por sentença para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos o acordo entre as partes nestes autos, e, com supedâneo 

no artigo 487, III, “b” do CPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. P.I.C. Juiz Adauto dos 

Santos Reis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014105-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014105-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AMILSON DA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA BASTOS 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014107-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014107-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

CONCEICAO DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA 

BASTOS DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014132-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EYDSON CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZILDINHA DE FATIMA VIEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1014132-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EYDSON 

CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE 

CORBELINO LACCAL DA SILVA POLO PASSIVO: IZILDINHA DE FATIMA 

VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014136-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE REI DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014136-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINETE REI DE 

FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008466-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HYLA FABIANA VICENTE PONCE CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

ARTHUR DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (REU)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008466-82.2020.8.11.0001. AUTOR: HYLA 

FABIANA VICENTE PONCE CORREA DA COSTA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A., ARTHUR DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME DESPACHO 

VISTOS Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais formada pelas partes acima indicadas. Cumpra-se a decisão 

proferida no ID 29713529. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008741-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO TEODORO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008741-31.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

BENEDITO TEODORO DE MATOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO 

Vistos etc, Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de 

Salário c/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Indenização Por 

Danos Morais e Materiais. A parte Reclamada BANCO DO BRASIL S/A 

juntou procuração e requereu a habilitação do advogado NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.065-A. 

Defiro o pedido da parte Reclamada, determino que a Sra. Gestora 

Judiciária proceda a habilitação do patrono NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.065-A. Aguarde-se o prazo 

para a juntada do extrato atualizado e legível pela parte Reclamante, 

conforme determinado em decisão anterior. Após, conclusos com 

urgência para ulterior deliberação. Intima-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014157-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014157-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014160-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MHARLLO RODRIGO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014160-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MHARLLO 

RODRIGO DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008111-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ZAIN DONATAO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1008111-72.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: 

PHOTOGENIC STUDIO FOTOGRAFICO LTDA ME - ME EXECUTADO: 

RAFAELA ZAIN DONATAO SILVA Despacho Vistos Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formada pelas partes acima indicadas. I - 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. II - Ocorrendo a citação e o 

pagamento, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o valor pago. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos conclusos para decisão ou para extinção 

do processo. III –Não havendo pagamento no prazo assinalado e caso 

haja expresso pedido de penhora via sistema BACENJUD, renove-se a 

conclusão para sistemas online. IV – Caso não haja pedido de penhora via 

sistema BACENJUD formulado na petição inicial, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 dias, indique bens do devedor disponíveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. V - Estando o juízo garantido, 

designe-se audiência de conciliação e intimem-se as partes e seus 

advogados para comparecerem. Não havendo acordo, poderá a parte 

devedora apresentar embargos (art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95). Os 

Embargos à Execução apresentados em juízo e que não estiverem 

garantidos serão liminarmente rejeitados, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. VI - Restando frustrada a 

citação, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 dias, requerer as 

providências que julgar cabíveis ou indicar o endereço atualizado da parte 

devedora, sob pena de arquivamento. Cumpra-se, servindo o presente 

como carta de citação. Observe-se a suspensão do prazo estabelecido 

na Portaria 249/2020, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE 

MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014165-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTANA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014165-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIA SANTANA 

DA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014166-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014166-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALAN SOARES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013905-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010612-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA PIRES DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010612-33.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA EXECUTADO: VERA 

LUCIA PIRES DE SANTANA DESPACHO Vistos. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial formado pelas partes acima indicadas. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço atualizado do devedor, sob pena de arquivamento. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se, observando a 

suspensão de prazo determinado na Portaria n. 249/2020, do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso. Às providências. JÚLIO CÉSAR MOLINA 

DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022461-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DAMACENO LOBO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (TESTEMUNHA)

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (TESTEMUNHA)

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 11:40 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006200-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MACKENZIE ETERNO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 11:50 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014183-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014183-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN CARLOS 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017747-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA CRISTINA DOS REIS MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 
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débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017689-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE MACHADO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014215-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FLORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014215-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILMARA FLORO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014217-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE JAQUELINE SANTANA MORAES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014217-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:STEFANE 

JAQUELINE SANTANA MORAES DE ASSIS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CLAITON LUIZ PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006360-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAL D'AMERICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXEQUENTE, na figura de seu patrono, para, manifestar quanto ao petitório 

id 30593063, no prazo de 05(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014219-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ZACARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014219-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIOVANI 

ZACARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021942-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 11:20 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005785-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE CAMPOS CARONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 14:10 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006243-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 14:20 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007013-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 11:10 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013571-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 12/05/2020 Hora: 16:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013025-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BRUNA BOHAC DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 06/05/2020 Hora: 09:50 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017815-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 28/01/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017815-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, autorizado pelo provimento 55/2007-CGJ c/c art. 

203, § 4°, do CPC, passo a impulsionar estes autos para intimar a parte 

executada para em 15 (quinze) dias efetuar o pagamento, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523, §1º, 1ª parte do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013910-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JOSE BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 10:40 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008466-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HYLA FABIANA VICENTE PONCE CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

ARTHUR DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 10:50 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 
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ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014228-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS MENSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014228-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCELA 

CAMPOS MENSCH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISRAY 

ARTHUR SANTOS ALVES POLO PASSIVO: ANNA CAROLINA DECOR 

ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009629-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO DE SALES VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Em atenção a Portaria Conjunta n.º 247/2020 – Prevenção ao Contágio 

pelo COVID-19, PROCEDO a remarcação da presente audiência, o mais 

breve possível, conforme pauta deste juizado. EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 

Hora: 14:30 . *OBS. As audiências de conciliação do 6º Juizado serão 

realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, na 

lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017139-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RAMOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação da parte promovente para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, quanto ao pagamento efetuado, bem como a satisfação do 

débito, caso em que deverá se manifestar expressamente quanto à 

extinção do processo ou quanto à existência de eventual remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014239-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014239-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADRIANA 

BARROS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014244-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUELLE POUSO MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014244-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMMANUELLE 

POUSO MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA POLO PASSIVO: PAG S.A. MEIOS 

DE PAGAMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014248-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. SANTOS DA SILVA BARROS (REU)

 

PROCESSO n. 1014248-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VITOR HUGO 

BENA MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR HUGO BENA 

MEDEIROS POLO PASSIVO: L. R. SANTOS DA SILVA BARROS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014249-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014249-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

APARECIDA SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014252-10.2020.8.11.0001

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 726 de 877



Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014252-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNA 

APARECIDA SANTOS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014253-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNILIA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014253-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SATURNILIA 

LUCIA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014256-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014256-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIDIMAR DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019657-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014262-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014262-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEDIL DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO 

POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

19/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018099-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSILEIA PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 29/01/2020 Hora: 10:10 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018099-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSILEIA PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017208-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013974-09.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 14/05/2020 Hora: 17:00 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007864-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação, 

Sala: 6ª JEC Data: 29/10/2019 Hora: 11:30 . *OBS. As audiências de 

conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007864-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014228-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS MENSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 14:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014105-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS OAB - MT27628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 09:40 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014252-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 19/05/2020 Hora: 15:20 . *OBS. As audiências 

de conciliação do 6 º Juizado serão realizadas no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016692-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA ALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (EXECUTADO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DAS 

PARTES EXECUTADAS, na figura de seus patronos, para, se manifestar 

quanto ao cumprimento do acordo, no prazo de 15 dias, sob pena de 

aplicação de multa. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014849-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA FERREIRA CANAPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Considerando TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA procedo à 

intimação da parte exequente para se manifestar no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013905-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013905-74.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Declaração c/c Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima 

indicadas, todos qualificados nos autos. O autor aduz que, na data de 

21/05/2018, celebrou contrato de financiamento para adquirir o veículo 

FIAT Siena El Flex, placa NPL 5506 junto ao suplicado. Registra que, no 

momento da contratação, fora exigido a pactuação do seguro prestamista 

no valor de R$ 833,91 (oitocentos e trinta e três reais e noventa e um 

centavos), om o objetivo de garantir o pagamento de uma indenização. 

Assegura que a partir de janeiro de 2020 deixou de pagar as prestações 

do contrato por se encontrar desempregado. Ressalta que requereu a 

rescisão do contrato, com a devolução do bem, porém não fora aceito pela 

instituição financeira. Aduz que buscou acionar o seguro, contudo não 

obteve êxito. Requer, em tutela de urgência, a suspensão das cobranças 

e a abstenção de inclusão de seu nome no rol de mal pagadores. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato a impossibilidade de acolher o pedido, 

visto que não há indício de prova da irregularidade praticada pelo 

demandado. Friso que o contrato faz lei entre as partes, sendo o dever do 

comprador quitar o instrumento e do vendedor entregar o bem. Assim, 

eventual impossibilidade de quitação não obriga a instituição de realizar 

atos para dirimir a responsabilidade do comprador. Ademais, não há indício 

de prova de que o contrato de seguro possibilite a parte de quitar o 

contrato. Anoto que o autor deixou de aportar ao feito o contrato legível do 

seguro. Com isso, resta evidente a ausência da probabilidade do direito 

invocado, sendo necessário aguardar a dilação probatória para a 

elucidação dos fatos indicados na exordial. O demandante ainda deixou de 

demonstrar o perigo de dano para o caso de concessão ao final. Posto 

isso, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO 

DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – 

ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) Por 

se tratar de relação consumerista e, por ausência do contrato legível 

acostado ao feito, constato a necessidade de inversão do ônus da prova 

para possibilitar o equilíbrio entre as partes. Diante do exposto, INDEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência do prejuízo para o caso 

de concessão ao final. Determino a inversão do ônus da prova, devendo o 

requerido juntar, no momento da apresentação da defesa, os contratos 

celebrados entre as partes. Cite-se o requerido e intimem-se as partes 

para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013910-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JOSE BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013910-96.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

AUGUSTO JOSE BATISTA DE SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Vistos Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas, 

todos qualificados nos autos. O autor aduz que possui contrato junto ao 

Banco Santander, relativa a conta salário. Registra que, em 10/03/2016, 

recebeu uma fatura referente a cartão de crédito no valor de R$ 360,50 

(trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), sendo cobrada juros e 

anuidade. Sustenta que solicitou administrativamente a devolução do 

montante debitado em sua conta, porém não obste êxito. Ressalta que 

adentrou com a ação n. 8045241- 16.2016.811.0001, que tramitou no 4º 

Juizado Especial desta Comarca, com o objetivo de cancelar as faturas e 

reembolsar o montante debitado, sendo julgada procedente. Assegura que 

o requerido inseriu seu nome no rol de mal pagadores, na data de 

11/06/2019, em decorrência do débito junto ao Santander, no valor de R$ 

834,67 (oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos). 

Requer, em tutela de urgência, a exclusão da restrição, bem como a 

inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para 

a concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato que a pretensão do 

autor merece prosperar, visto que há indícios de irregularidade da 

cobrança, em decorrência da procedência dos pedidos do requerente nos 

autos n. 8045241- 16.2016.811.0001, que tramitou no 4º Juizado Especial, 

que reconheceu a irregularidade da cobrança do cartão de crédito. O 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação também foi demonstrado, 

visto que impede o autor de realizar negociações no comércio. Registro 

que a concessão do pedido não causa qualquer prejuízo ao requerido por 

não excluir o suposto crédito. Assim, a concessão do pleito é medida que 

impõe. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ADEQUAÇÃO - FIXADA 

MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REDUÇÃO DO 

VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O 

CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, na medida em 

que analisou devidamente a presença dos requisitos autorizadores para 
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sua concessão. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, 

fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação 

de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, 

sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de 

medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (N.U 

1002755-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que o requerido proceda a exclusão da restrição do nome do 

autor no rol de mal pagadores, no prazo de 05 dias, relativo ao débito em 

discussão, sob pena de multa fixa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo comprovar a 

regularidade da cobrança. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). 

Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Cumpra-se no plantão, servindo a cópia desta decisão como 

mandado. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013974-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013974-09.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

GILMAR DE CASTRO REQUERIDO: ODONTOPREV S.A. DECISÃO Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais formada pelas partes acima indicadas, 

todos qualificados nos autos. O autor aduz que o requerido inseriu seu 

nome no rol de mal pagadores quatro vezes, porém aduz que não possui 

relação jurídica com a empresa. Requer, em tutela de urgência, a exclusão 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ainda, a inversão 

do ônus da prova. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Para a 

concessão do pedido de urgência é imprescindível que a parte autora 

comprove os requisitos indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a 

probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Compulsando os autos, constato a impossibilidade de 

acolher o pedido, uma vez que existe outra restrição em nome do autor, 

referente a suposto débito junto à Caixa Econômica Federal. Assim, é 

evidente a ausência do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação 

para o caso de concessão do pleito ao final. Posto isso, o indeferimento 

do pleito é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O demandante requer a inversão do 

ônus da prova. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da 

inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a 

verossimilhança da alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é 

necessária a presença dos requisitos mencionados. No caso, constato 

que estão presentes os requisitos supramencionados. Assim, é 

necessária a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a 

clara hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por ausência do prejuízo para o caso 

de concessão ao final. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

devendo o requerido juntar, no momento da apresentação da defesa, o 

contrato celebrado entre as partes, que originou os débitos em discussão. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Às providências. 

Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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EDESIO DE SALES VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
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REQUERENTE: EDESIO DE SALES VAZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR 
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formada pelas partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O 

demandante alega que a requerida inseriu indevidamente seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em relação a cobrança, no valor de R$ 

198,50 (cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Assevera que 

o imóvel se encontra vazio há aproximadamente 2 (dois) anos, que 

solicitou a suspensão dos serviços em sua unidade consumidora nº 

443113-8 por diversas vezes e, mesmo assim continuaram vindo 

cobranças indevidas. Requer, em tutela de urgência, que a requerida retire 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito em 

discussão. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que a pretensão do autor merece prosperar, porquanto negou a 

existência do débito, deste modo resta evidente que se trata de prova 

negativa, sendo impossível atribuir para a parte autora à prova da 

irregularidade da cobrança. Ademais, há prova, neste momento, de que o 

requerido inseriu seu nome no rol de inadimplentes. Vislumbro ainda que 

há indícios que o requerente buscou a requerida para efetuar os 

pagamentos dos débitos ID 29702622, bem como há provas de que tentou 

solucionar o impasse de forma administrativa junto ao PROCON, porém, 

não obteve êxito. Ressalto que não é razoável admitir a manutenção de 

negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

até o final da lide por débito em discussão. Portanto, constato que 

comprovou a probabilidade do direito elencado na inicial, vem como o 

perigo de dano irreparável ou de difícil de reparação, uma vez que a 

negativação do nome do suplicante o impede de realizar negociações no 

mercado. Registro que a concessão do pedido não causa qualquer 

prejuízo a requerida, já que não exclui o crédito. Assim, a concessão do 

pleito é medida que impõe. Pela simples análise dos fatos, verifica-se que 

o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as 

partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente a requerida, que possui informação específica sobre os fatos. Além 

disso, como mencionado, se trata de prova negativa, sendo ônus do 

credor comprovar a legalidade da cobrança. Diante do exposto, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino à retirada da negativação 

em nome da parte reclamante, no valor de R$ 198,50 (cento e noventa e 

oito reais e cinquenta centavos), no prazo de cinco dias. Fixo multa de R$ 

200,00 (duzentos reais) por dia para o caso de descumprimento desta 

decisão até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, determinado que a parte reclamada apresente 

em sua defesa a relação contratual que originou a dívida. Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais Cumpra-se no plantão, 

servindo a cópia desta decisão como mandado. Às providências. Dr. 

JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1013740-27.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROMEU PEREIRA CARDOSO REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE 

RONDONIA S/A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formada pelas 

partes acima indicadas, todos qualificados nos autos. O autor aduz que o 

requerido inseriu seu nome no rol de mal pagadores relativo ao débito no 

valor de R$ 410,57 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e sete 

centavos), porém aduz que não possui débitos com a empresa. Requer, 

em tutela de urgência, a exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido, uma vez que existe outra 

restrição em nome do autor. Assim, é evidente a ausência do perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação para o caso de concessão do 

pleito ao final. Ademais, inexiste prova hábil da quitação contratual, já que 

o extrato indica a data de 21/01/2019, tendo a parte informado a quitação 

relativo ao ano de 2016, sendo necessário aguardar a dilação probatória. 

Posto isso, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – 

REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da 

disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o prazo para 

interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao considerado como 

data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 

11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da interposição do 

agravo de instrumento protocolizado exatamente no último dia do prazo. 2. 

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “TUTELA de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. 

Hipótese em que não há no conjunto probatório documentos aptos à 

elucidação dos fatos, de modo que a alegação de que as partes 

celebraram contrato de trespasse ainda não resta suficientemente 

demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a esse fato e, portanto, 

quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 do CC, especialmente 

porque o contrato prevê terceirização dos serviços de assistência 

técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que houve alienação 

do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não estando 

demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de 

ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca 

das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que 

INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de urgência). 

(N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente aos requeridos, que possuem informação específica sobre os 

fatos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

por ausência dos requisitos legais. Defiro o pedido de inversão do ônus da 
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prova, devendo o requerido juntar, no momento da apresentação da 

defesa, a comprovação do débito, referente ao objeto da lide. Citem-se os 

requeridos e intimem-se as partes para comparecerem na audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da requerida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)

-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Tratando-se de urgência, 

cumpra-se pelo Oficial de Justiça Plantonista, SERVINDO ESTA DECISÃO 

COMO MANDADO. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011133-41.2020.8.11.0001
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011133-41.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BARBARA GEANNY DE MELO ROSA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização Por Danos Morais c/ Pedido de Liminar. A parte autora, aduz 

na inicial que possui plano telefônico celular modalidade Controle com a 

reclamada no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e em data de 

15/07/2019, a reclamante recebeu mensagem da reclamada ofertando 

recarga no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) plano pré-pago. Aduz 

ainda que acreditando que tratava de seu plano controle, a reclamante 

confirmou os dados do cartão de crédito que constava na mensagem, 

porém, quando recebeu a fatura do cartão de crédito, observou que não 

se tratava de recarga do seu plano controle e sim de nova contratação 

denominada recarga pré-pago, ao qual solicitou junto a reclamada o 

estorno da recarga, porém, restou infrutífera. Nesta trilha, a parte autora 

requer, seja deferida a liminar vindicada, determinando que a reclamada 

proceda o restabelecimento dos serviços telefônicos de dados e voz na 

modalidade plano pré-pago, assim como, cancele as cobranças lançadas 

no cartão de crédito da autora, pleiteia, ainda, a inversão do ônus da 

prova. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é imprescindível 

que a parte autora comprove os requisitos indicados no artigo 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, constato que o 

acordo firmado em audiência realizada no dia 09/10/2019, teria o prazo 

máximo para cumprimento pela reclamada até o dia 29/10/2019, e a 

reclamante teria 05 (cinco) dias, após o prazo da reclamada para a 

reclamante manifestar acerca de eventual descumprimento (ID. 

29930909). Verifica-se que não há prova hábil que demonstre o 

descumprimento do acordo pelo demandado. Ademais, o requerente não 

comprovou a suspensão dos serviços, restando ausente a probabilidade 

do direito invocado, bem como o perigo de dano para o caso de 

concessão ao final. Assim, necessário aguardar a dilação probatória para 

a elucidação dos fatos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) O demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente ao requerido, que possui informação específica sobre 

os fatos. Posto isso, acolho o pedido de inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, neste 

momento, por ausência dos requisitos legais. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para comparecerem na audiência de conciliação ora 

designada. No momento da apresentação da defesa deverá a requerida 

aportar ao feito documentos que comprovem a regularidade da cobrança, 

bem como juntar o extrato de uso da linha telefônica. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

o reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007836-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

PAULINO ALVES MOREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007836-26.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO BOSCO RODRIGUES MOREIRA, PAULINO ALVES 

MOREIRA NETO REQUERIDO: GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

EIRELI Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais 

e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência formada pelas partes 

acima indicadas. Os autores, aduzem na inicial que o primeiro requerente 

celebrou na data de 13/08/2019, contrato de compra e venda e veículo 

com a empresa requerida, com o desiderato de adquirir o veículo: Moto 
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Yamaha XTZ150 – Modelo Crosser ED – Ano 2014 – Modelo 2015 – Placa 

QBQ 0268 – Cor Branca, tendo sido efetivado o pagamento no valor de R$ 

7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Relatam ainda que o veículo em 

questão foi adquirido com o propósito de ser doado para o seu filho, no 

caso o segundo requerente, e que o referido bem móvel já foi quitado pelo 

primeiro requerente, não havendo mais nenhuma pendência financeira 

frente a requerida. Aduzem que, na data de 09/10/2019, o primeiro 

requerente efetuou o pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), ao requerido para que realizasse a transferência da propriedade 

da moto para o nome do segundo requerente, porém, mesmo tendo 

assumido o compromisso de realizar a transferência, ainda não foi 

cumprida pelo reclamado, e o veículo ainda se encontra registrado em 

nome do antigo proprietário. Requerem que seja deferida a liminar 

vindicada, determinando que o reclamado proceda a transferência de 

titularidade do veículo descrito na exordial para o nome do segundo 

reclamante, bem como, efetue o pagamento de toda e qualquer despesa 

relativa a cobrança por parte do DETRAN/MT, em relação as diárias de 

permanência do veículo naquele órgão enquanto retido por atraso no 

pagamentos dos tributos inerentes a documentação do veículo, assim 

como, pleiteiam, ainda, a inversão do ônus da prova. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do liminar invocada é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato que os reclamantes juntaram ao feito o contrato de compra e 

venda de veículo pactuado entre as partes litigantes (ID. 29454898), onde 

relatam a seguinte forma de pagamento no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada e R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais), parcelados em 4x no cartão de 

credito, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a parcela, 

porém, os documentos juntados aos autos (ID. 29454899 e 29454900), 

não demonstram o pagamento destas parcelas, apenas o pagamento de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais), em 12/12/2019 a Galvão Automóveis, que 

faz menção a outro pagamento e não as parcelas descritas no contrato de 

compra e venda. Ademais, inexiste prova, neste momento, de que o 

requerido possuía propriedade e posse do bem, visto que o extrato do 

Detran indica nome de terceiro. Não obstante as arguições elencadas, 

registro que há perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada a 

concessão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Ritos. Com isso, 

verifico a ausência, neste momento, da probabilidade do direito invocado, 

sendo, necessário aguardar a apresentação da defesa para a elucidação 

dos fatos arguidos na inicial. Registro, ainda, que inexiste perigo de dano 

para o caso de concessão ao final. Deste modo, o indeferimento do pedido 

é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

“INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E CONFUSOS QUE 

DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 

seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no DJe, tendo início o 

prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil seguinte ao 

considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, 

da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade da 

interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no último 

dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019). 

(Grifei) Os demandantes requerem a inversão do ônus da prova. Pela 

simples análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe no inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus 

da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da 

alegação do suplicante. Para a concessão do pleito é necessária a 

presença dos requisitos mencionados. No caso, constato que estão 

presentes os requisitos supramencionados. Assim, é necessária a 

concessão do pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara 

hipossuficiência do consumidor frente ao requerido, que possui 

informação específica sobre os fatos. Posto isso, acolho o pedido de 

inversão do ônus da prova. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, neste momento, por ausência dos requisitos 

legais. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o 

requerido aportar, no momento da defesa, o contrato de compra e venda 

celebrado com terceiro. Cite-se o requerido e intimem-se as partes para 

comparecerem na audiência de conciliação a ser designada. No momento 

da apresentação da defesa deverá o requerido aportar ao feito 

documentos que comprovem a regularidade da não entrega do veículo 

livre e desembaraçado, pactuado em contrato de compra e venda descrito 

na exordial. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento do requerido na audiência de conciliação ora a 

ser designada importará em sua revelia e presunção de veracidade dos 

fatos alegados na inicial (artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, 

ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato. Intime-se o reclamante, consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal a audiência e conciliação a ser designada, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010827-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010827-72.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA TORRES REQUERIDO: SONIA REGINA DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/ e Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência Incidental formada pelas partes acima 

indicadas. Narra o reclamante que reside em imóvel (superior) situado na 

Av. São Sebastião, nº 1456 o qual seu fundo faz divisa com o imóvel 

(inferior) situado na Rua Pedro Osório de Arruda, quadra 9, nº 8 (terreno) 

da requerida, e que quando chove, a água da chuva tem que escoar para 

algum lugar e normalmente escoa em declive, nesse caso no sentido do 

terreno da vizinha, que encontra-se na parte inferior, e diante da 

necessidade de escoar a água da chuva que fica acumulada em sua 

residência, a mesma entrou em contato com a requerida para realizar uma 

obra para o escoamento do fluxo natural da água. Aduz que a reclamada 

demonstrou resistência em autorizar, mas mudou de ideia e para que 

houvesse garantia do acordo, foi assinado por ambas as partes o Termo 

de Autorização para Realização de Obra no dia 17/12/2019, onde no termo 

está elencado todos os procedimentos que seriam tomados na construção 

da obra, porém, foi surpreendida pelo filho da requerida, alegando que ela 

não podia realizar tal obra, uma vez que não estava dentro das 

especificações e o mesmo “embargou” a obra proibindo a reclamante de 

dar continuidade a obra. A parte autora requer que seja deferida a liminar 

vindicada, determinando que a reclamada autorize a construção da obra 

de escoamento do fluxo de água pluvial. O demandante foi intimado para 
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emendar a exordial, momento em que solicitou a juntada de documento. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, recebo a emenda a inicial 

e documentos aos autos (ID. 30275674). Para a concessão do liminar 

invocada é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a reclamante juntou ao feito cópia do 

termo de Acordo para Realização de Obra (ID. 30275684), onde especifica 

direito e deveres, que não gere nenhum tipo de prejuízo e futuro 

ressarcimento a reclamada. Assim, incabível acolher o pedido a autora, 

neste momento, visto que inexiste prova hábil que demonstre o 

cumprimento dos requisitos contratuais. Ademais, há risco de 

irreversibilidade da medida, sendo vedada a concessão neste momento, 

nos termos do artigo 300,§3º, do CPC. Com isso, verifico a ausência, 

neste momento, da probabilidade do direito invocado, sendo, necessário 

aguardar a apresentação da defesa para a elucidação dos fatos arguidos 

na inicial. Ademais, não há prova do perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação para o caso de concessão ao final. Deste modo, a requerente 

deixou de provar os requisitos legais para a concessão do pleito, sendo 

imprescindível aguardar a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER” – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS 

NEBULOSOS E CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da 

publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão 

agravada no DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no 

primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos 

termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em 

intempestividade da interposição do agravo de instrumento protocolizado 

exatamente no último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, 

estabelece que a “TUTELA de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no 

conjunto probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo 

que a alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda 

não resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto 

a esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 

1.147 do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos 

serviços de assistência técnica, não restando satisfatoriamente 

comprovado que houve alienação do fundo de comércio da agravada à 

agravante. 4. Não estando demonstrada a probabilidade do direito 

invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o 

convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o 

pleito autoral, correta a decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da 

TUTELA (TUTELA de urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 18/06/2019). (Grifei) Deste modo, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, neste momento, por ausência dos requisitos 

legais. Cite-se a requerida e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação a ser designada. Na carta de citação/intimação 

deverá constar advertência de que o não comparecimento da requerida na 

audiência de conciliação ora a ser designada importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (artigo 20 da Lei nº 

9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato. Intime-se o reclamante, 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência 

e conciliação a ser designada, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013201-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ROSA E SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013201-61.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS ROSA E SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Contratual c/ Repetição de Indébito e Reparação 

Por Danos Morais c/c Pedido de Liminar em Tutela Antecipada formada 

pelas partes acima indicadas. A parte autora aduz que celebrou contrato 

com o requerido denominado VIVO CTRL DIGITAL , relativo ao número (65) 

99203- 4811. Registra que, no mês de fevereiro/2020, recebeu o e-mail 

denominado “Vivo - Contrato do Cliente”, referente a ativação de linha 

celular e plano em seu nome de duas linhas telefônicas com os números e 

planos: “(65) 99696-2591 - VIVO FAMILIA 30 GB 147/POS/SMP TITULAR” 

e “(65) 99650-5561 - VIVO FAMILIA 30GB DEPENDENTE”. Assevera que 

não fez a contratação do plano e que a assinatura fora falsificada. Requer 

que seja deferida a liminar vindicada, determinando que a reclamada 

proceda a suspensão de quaisquer emissões de cobrança relativa ao 

contrato fraudado, em relação as duas linhas telefônicas e planos que 

foram habilitados em seu nome, assim como, pleiteia, ainda, a inversão do 

ônus da prova. Pois bem, para a concessão do liminar invocada é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, 

constato a impossibilidade de acolher o pedido do autor, uma vez que 

inexiste documento hábil para provar, neste momento, a fraude do 

contrato. Friso que as assinaturas dos instrumentos são semelhantes. 

Assim, necessário aguardar a dilação probatória para a elucidação dos 

fatos indicados na exordial. O demandante também não comprovou o 

perigo de dano para o caso de concessão ao final, em razão da ausência 

de prova da utilização do serviço. Assim, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE “INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” – 

INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ASPECTOS NEBULOSOS E 

CONFUSOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se como data da publicação o 

primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão agravada no 

DJe, tendo início o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil 

seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do art. 4º, 

§§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo falar em intempestividade 

da interposição do agravo de instrumento protocolizado exatamente no 

último dia do prazo. 2. O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a 

“TUTELA de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” 3. Hipótese em que não há no conjunto 

probatório documentos aptos à elucidação dos fatos, de modo que a 

alegação de que as partes celebraram contrato de trespasse ainda não 

resta suficientemente demonstrada, existindo fundada dúvida quanto a 

esse fato e, portanto, quanto à alegada violação ao disposto no art. 1.147 

do CC, especialmente porque o contrato prevê terceirização dos serviços 

de assistência técnica, não restando satisfatoriamente comprovado que 

houve alienação do fundo de comércio da agravada à agravante. 4. Não 

estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo 

necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do 

magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a 

decisão que INDEFERE o pedido de antecipação da TUTELA (TUTELA de 

urgência). (N.U 1006717-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado 11/06/2019, Publicado 18/06/2019). (Grifei) O 

demandante requer a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 
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supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente ao requerido, que possui informação específica sobre os fatos. 

Posto isso, acolho o pedido de inversão do ônus da prova. Diante do 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, neste momento, 

por ausência dos requisitos legais. Cite-se a requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação ora designada. No 

momento da apresentação da defesa deverá a requerida aportar ao feito 

os documentos que instruíram o contrato celebrado. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(artigo 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 

(cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato. Intime-se 

o reclamante, consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007013-52.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

JUCINEI XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR movida por 

JUCINEI XAVIER DOS SANTOS em desfavor da OI S/A. Alega a parte 

autora que se deparou com a negativação do seu nome no cadastro de 

proteção ao crédito, no valor de R$ 258,44 (duzentos e cinquenta e oito 

reais e quarenta e quatro centavos), contudo não possui mais dívida com 

a empresa reclamada, posto que celebrou um acordo de forma 

administrativa e cumpriu com o pagamento de todas as parcelas, mesmo 

assim seu nome permaneceu negativado. Assim, requer a tutela 

antecipada, para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como a inversão do ônus da prova. É o breve Relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão do pedido de urgência é 

imprescindível que a parte autora comprove os requisitos indicados no 

artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Analisando os autos, 

constato que a pretensão da parte autora merece prosperar, vez que 

trouxe aos autos o termo do acordo realizado administrativamente com a 

parte reclamada, os comprovantes de três parcelas de pagamento 

realizadas no ano de 2019, que somando totalizam o valor constante no 

extrato do SERASA. A parte juntou também o extrato de negativação do 

órgão de proteção ao crédito constando uma inscrição no ano de 2015, no 

valor de R$ 258,44 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos). Denota-se que o nome da parte autora permaneceu negativado 

4 anos após o pagamento da dívida, o que demonstra a necessidade do 

deferimento da medida, neste momento, vez que afronta diretamente a 

súmula 548 do STJ, in verbis: “Incumbe ao credor a exclusão do registro 

da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 

cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” Assim, 

há indícios de irregularidade da restrição. Ressalto que a concessão do 

pleito ao final da demanda não ocasiona prejuízo financeiro para a parte. A 

parte autora requer, ainda, a inversão do ônus da prova. Pela simples 

análise dos fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica ao caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de consumidor e fornecedor previstos na legislação 

supracitada. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a evidencia da probabilidade do 

direito invocado. Para a concessão do pleito é necessária a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, constato que estão presentes os 

requisitos supramencionados. Assim, é necessária a concessão do 

pedido de inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do 

consumidor frente a parte requerida, que possui informação específica 

sobre os fatos, sendo ônus do credor comprovar a legalidade da 

cobrança. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

e determino à retirada da negativação em nome da parte reclamada, no 

valor de R$ 258,44 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), no prazo de cinco dias. Fixo multa de R$200,00 (duzentos 

reais) para o caso de descumprimento desta decisão. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo o requerido comprovar a 

regularidade da cobrança. Cite-se a parte requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem na audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da requerida na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o prazo de 05 (cinco) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato. Intime(m)-se o(a)(s) 

requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. CUMPRA-SE NO PLANTÃO, SERVINDO A CÓPIA 

DESTA DECISÃO COMO MANDADO. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021942-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA REQUERIDO: 

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. A 

parte autora alega que a parte reclamada inseriu indevidamente seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito relativa à dívida no valor de R$ 253,50 

(Duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), ocorre que o 

débito já estava quitado. Sustenta que ingressou com uma demanda 

anterior a esta, sendo distribuída com o nº1006162-47.2019.8.11.0001, 

neste Sexto Juizado Especial Cível, porém, ante a sua ausência na 

audiência de conciliação, os autos foram julgados extintos, sem resolução 

do mérito. Aduz que, na ação anterior, a liminar pleiteada foi deferida e seu 

nome foi retirado do cadastro de proteção de crédito. Assim, requer, em 

tutela de urgência, que a parte reclamada seja impedida de manter seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao número de 

contrato contido no extrato SPC/SERASA nº. TIT442929/4, que reconheça 

o adimplemento do contrato que deu causa a este processo, que seja 

suspensa a exigibilidade do crédito até o julgamento do mérito, bem como, 

a inversão do ônus da prova. Os autos foram distribuídos para o 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, sendo declinada a competência para 

este Juízo, em razão da conexão com os autos de 

nº1006162-47.2019.8.11.0001. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Ab initio, recebo o declínio de competência para o processamento dos 

autos neste juízo, em razão da prevenção relativo ao processo nº 

nº1006162-47.2019.8.11.0001, declarado extinto, por ausência da parte à 

audiência de conciliação. Constato que a parte autora comprovou o 

pagamento das custas processuais. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão da parte autora merece 

ser deferida parcialmente, apenas para impedir a manutenção do seu 
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nome nos órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito discutido 

nestes autos, visto que há indícios de quitação do débito, conforme os 

comprovantes juntados ao feito. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede a parte autora de 

realizar negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido 

não causa qualquer prejuízo à parte reclamada, por não excluir o suposto 

crédito. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO 

JUÍZO SINGULAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - 

ADEQUAÇÃO - FIXADA MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO - REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB 

PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É 

de se manter a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, 

na medida em que analisou devidamente a presença dos requisitos 

autorizadores para sua concessão. Mostra-se pertinente manter a 

imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer 

efetividade à obrigação de exclusão do nome do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, sobretudo ao se considerar que é faculdade do 

Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de 

descumprimento de ordem judicial. (N.U 1002755-36.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, 

Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) Com relação ao pedido de 

reconhecimento do adimplemento contratual, entendo que merece ser 

indeferido, vez que essa questão deve ser analisada após ser 

oportunizados o contraditório e a ampla defesa da parte contrária. Além 

disso, a declaração do adimplemento contratual é matéria de mérito, 

podendo ocasionar o perigo da irreversibilidade da medida caso os 

pedidos sejam julgados improcedentes ao final da demanda, assim, não 

deve ser deferido em sede de cognição sumária, com fundamento no §3º, 

artigo 300, do CPC, in verbis: "Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3º A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." O demandante 

requer, também, a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente à parte requerida, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, apenas para determinar que a parte reclamada proceda a 

exclusão da restrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, , sob pena de multa fixa no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido comprovar a regularidade da cobrança. 

Cite-se a parte reclamada e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. 

Cumpra-se no plantão, servindo a cópia desta decisão como mandado. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021942-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MONICA FRANCISCA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA REQUERIDO: 

UNICINT - UNIAO DE CURSOS INTERATIVOS LTDA EIRELI - ME DECISÃO 

Vistos Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais formado pelas partes acima indicadas. A 

parte autora alega que a parte reclamada inseriu indevidamente seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito relativa à dívida no valor de R$ 253,50 

(Duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), ocorre que o 

débito já estava quitado. Sustenta que ingressou com uma demanda 

anterior a esta, sendo distribuída com o nº1006162-47.2019.8.11.0001, 

neste Sexto Juizado Especial Cível, porém, ante a sua ausência na 

audiência de conciliação, os autos foram julgados extintos, sem resolução 

do mérito. Aduz que, na ação anterior, a liminar pleiteada foi deferida e seu 

nome foi retirado do cadastro de proteção de crédito. Assim, requer, em 

tutela de urgência, que a parte reclamada seja impedida de manter seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao número de 

contrato contido no extrato SPC/SERASA nº. TIT442929/4, que reconheça 

o adimplemento do contrato que deu causa a este processo, que seja 

suspensa a exigibilidade do crédito até o julgamento do mérito, bem como, 

a inversão do ônus da prova. Os autos foram distribuídos para o 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá, sendo declinada a competência para 

este Juízo, em razão da conexão com os autos de 

nº1006162-47.2019.8.11.0001. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Ab initio, recebo o declínio de competência para o processamento dos 

autos neste juízo, em razão da prevenção relativo ao processo nº 

nº1006162-47.2019.8.11.0001, declarado extinto, por ausência da parte à 

audiência de conciliação. Constato que a parte autora comprovou o 

pagamento das custas processuais. Para a concessão do pedido de 

urgência é imprescindível que a parte autora comprove os requisitos 

indicados no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito 

invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Compulsando os autos, constato que a pretensão da parte autora merece 

ser deferida parcialmente, apenas para impedir a manutenção do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito discutido 

nestes autos, visto que há indícios de quitação do débito, conforme os 

comprovantes juntados ao feito. O perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação também foi demonstrado, visto que impede a parte autora de 

realizar negociações no comércio. Registro que a concessão do pedido 

não causa qualquer prejuízo à parte reclamada, por não excluir o suposto 

crédito. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1002755-36.2019.8.11.0000 AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DEFERIDA PELO 

JUÍZO SINGULAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - 

ADEQUAÇÃO - FIXADA MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO - REDUÇÃO DO VALOR E LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SOB 

PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - RECURSO DESPROVIDO.É 

de se manter a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, 

na medida em que analisou devidamente a presença dos requisitos 

autorizadores para sua concessão. Mostra-se pertinente manter a 

imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer 

efetividade à obrigação de exclusão do nome do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, sobretudo ao se considerar que é faculdade do 

Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de 

descumprimento de ordem judicial. (N.U 1002755-36.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, 

Publicado no DJE 17/06/2019). (Grifei) Com relação ao pedido de 

reconhecimento do adimplemento contratual, entendo que merece ser 

indeferido, vez que essa questão deve ser analisada após ser 

oportunizados o contraditório e a ampla defesa da parte contrária. Além 
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disso, a declaração do adimplemento contratual é matéria de mérito, 

podendo ocasionar o perigo da irreversibilidade da medida caso os 

pedidos sejam julgados improcedentes ao final da demanda, assim, não 

deve ser deferido em sede de cognição sumária, com fundamento no §3º, 

artigo 300, do CPC, in verbis: "Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3º A 

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." O demandante 

requer, também, a inversão do ônus da prova. Pela simples análise dos 

fatos, verifica-se que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao 

caso, uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. O artigo 6º, 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos 

para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessária a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, constato que estão presentes os requisitos 

supramencionados. Assim, é necessária a concessão do pedido de 

inversão do ônus da prova, ante a clara hipossuficiência do consumidor 

frente à parte requerida, que possui informação específica sobre os fatos. 

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, apenas para determinar que a parte reclamada proceda a 

exclusão da restrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, , sob pena de multa fixa no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, devendo o requerido comprovar a regularidade da cobrança. 

Cite-se a parte reclamada e intimem-se as partes para comparecerem na 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da requerida na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Consigne-se, ainda, que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da 

audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no referido 

ato. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), consignando no mandado que o 

não comparecimento pessoal a audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. 

Cumpra-se no plantão, servindo a cópia desta decisão como mandado. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011177-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011177-60.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ELIZANGELA MARIA BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

DECISÃO VISTOS Trata-se de Carta Precatória oriunda da Comarca de 

Juína-MT,. Analisando os autos, constato que a missiva foi encaminhada 

erroneamente para este Juízo, uma vez que consta como deprecado o 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Ressalto que resta evidente a 

incompetência deste Juízo em proferir decisão em decorrência de figurar 

no polo passivo o Estado de Mato Grosso. Assim, determino a remessa 

dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Oficie-se o Juízo 

Deprecante para ciência desta decisão. Às providências. JÚLIO CÉSAR 

MOLINA DUARTE MONTEIRO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011220-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIHGE ROSELLE RONDON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011220-31.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEIHGE ROSELLE RONDON PEREIRA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada 

pelas partes acima indicadas. O executado informou que efetuou o 

pagamento do débito, requerendo a extinção, movimento id: 28948063. O 

credor manifestou pela expedição de alvará, movimento id: 30019087. É o 

Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o 

pagamento de forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de 

crédito incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013667-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO BATISTA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013667-89.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NELIO BATISTA DE SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas 

partes acima indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento 

do débito, requerendo a extinção, movimento id: 28675718. O credor 

manifestou pela expedição de alvará, movimento id: 29031751. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o 

pagamento de forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de 

crédito incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visto que houve sentença 

de obrigação de fazer, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, arquive-se. Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte 

Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007117-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR ROGERIO DE OLIVEIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007117-78.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HIGOR ROGERIO DE OLIVEIRA CAMARGO REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

formada pelas partes acima indicadas. O executado informou que efetuou 

o pagamento do débito, requerendo a extinção, id: 28804537. O credor 

manifestou pela expedição de alvará, id: 29090169. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de crédito 

incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004049-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SANDRA SPESSOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004049-23.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: KEILA SANDRA SPESSOTO EXECUTADO: CLARO S.A. 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento do débito, 

requerendo a extinção, id: 29262464. O credor manifestou pela expedição 

de alvará, movimento n. 29293173. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de forma 

voluntária. Assim, resta evidente que se trata de crédito incontroverso. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013390-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU HENNING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013390-73.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IRINEU HENNING REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento do débito, 

requerendo a extinção, id: 29637284. O credor manifestou pela expedição 

de alvará, id: 29804839. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de forma 

voluntária. Assim, resta evidente que se trata de crédito incontroverso. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011218-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011218-61.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RAFAELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO ROCHA 

EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença formada pelas partes acima indicadas. O executado informou 

que efetuou o pagamento do débito, requerendo a extinção, movimento id: 

29235406. O credor manifestou pela expedição de alvará, id: 29345849. É 

o Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que 

a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou 

o pagamento de forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de 

crédito incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011870-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011870-78.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: LUCINEIA GOMES EXECUTADO: EDITORA GLOBO S/A 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento do débito, 

requerendo a extinção, id: 29298775. O credor manifestou pela expedição 

de alvará, id: 29381310. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. 

Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de forma 

voluntária. Assim, resta evidente que se trata de crédito incontroverso. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que entender de 
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direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006076-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO OAB - SP260143 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006076-76.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: THIAGO RODRIGUES BARBOSA EXECUTADO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas 

partes acima indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento 

do débito, requerendo a extinção, id: 29144844. O credor manifestou pela 

expedição de alvará, id: 29391083. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de forma 

voluntária. Assim, resta evidente que se trata de crédito incontroverso. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006954-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006954-98.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARCOS VINICIUS RODRIGUES EXECUTADO: SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença formada pelas partes acima indicadas. O executado informou 

que efetuou o pagamento do débito, requerendo a extinção, id: 29420970. 

O credor manifestou pela expedição de alvará, id: 29633044. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o 

pagamento de forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de 

crédito incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo manifestar 

sobre a condenação da parte na obrigação de fazer, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014381-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014381-49.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA CAMPOS DE MIRANDA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

formada pelas partes acima indicadas. O executado informou que efetuou 

o pagamento do débito, requerendo a extinção, id: 30075486. O credor 

manifestou pela expedição de alvará, id: 30154606. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de crédito 

incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005995-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LIMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005995-30.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CLEBER LIMA RIBEIRO EXECUTADO: PONTO FRIO - GLOBEX 

UTILIDADES S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento do débito, id: 

25053125. O credor manifestou pela expedição de alvará, id: 30224146. É 

o Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que 

a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou 

o pagamento de forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de 

crédito incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do exequente e 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às 

providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005555-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCIA GARCIA VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005555-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS EXECUTADO: KATIUCIA 

GARCIA VILELA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada 

pelas partes acima indicadas. O exequente requer a expedição de alvará 

para liberação do valor bloqueado via Bacenjud, id: 28020526. É o Breve 

Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a 

pretensão do credor merece prosperar, porquanto fora acordado entre as 

partes o levantamento do valor em favor do credor. Assim, resta evidente 

que se trata de crédito incontroverso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido 

do exequente e DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do 

valor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante 

em favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, intime-se o credor para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido 

o prazo, sem manifestação, arquive-se. Às providências. Dr. Júlio César 

Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019065-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

196 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019065-17.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCIELE OLIVEIRA DE LIMA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Sentença Vistos. Trata-se 

de cumprimento de sentença formada pelas partes acima indicadas. O 

executado informou que cumpriu com obrigação de fazer e efetuou o 

pagamento do débito, requerendo a extinção, id: 29354784. O credor 

manifestou pela expedição de alvará, e requer a extinção do feito, id: 

29529549. É o Breve Relato. Fundamento e Decido. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o 

executado efetuou o pagamento de forma voluntária. Assim, resta 

evidente que se trata de crédito incontroverso. Importante registrar que o 

executado cumpriu o acordo, inexistindo obrigação pendente, conforme 

informado pelo credor. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO,nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014199-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014199-63.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

KEROLAYNE CRISTINA FREITAS VAES EXECUTADO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A SENTENÇA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

formada pelas partes acima indicadas. O executado informou que efetuou 

o pagamento do débito, requerendo a extinção, id: 29625095. O credor 

manifestou pela expedição de alvará, id: 29668300. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Registro que o credor concordou com o montante pago, 

restando evidente a satisfação da obrigação. Diante do exposto, julgo 

extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do valor em favor 

do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. 

Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007976-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1007976-94.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

NEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: GOL TRANSPORTES AEREOS 

S.A. SENTENÇA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada 

pelas partes acima indicadas. O executado informou que efetuou o 

pagamento do débito, requerendo a extinção, id: 29625095. O credor 

manifestou pela expedição de alvará, id: 29668301. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Registro que o credor concordou com o pagamento, bem 

como manifestou pelo arquivamento do feito, restando evidente a 

satisfação da obrigação. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, nos 

termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009960-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009960-16.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 

LTDA SENTENÇA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada 

pelas partes acima indicadas. O executado informou que efetuou o 

pagamento do débito, requerendo a extinção, id: 29712749. O credor 

manifestou pela expedição de alvará, id: 29737681. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Registro que o credor concordou com o pagamento, 

requerendo, inclusive, o arquivamento do feito. Assim. resta evidente a 

satisfação da obrigação, o que possibilita a extinção do feito. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. DETERMINO a expedição de alvará para levantamento 

do valor em favor do credor. Ressalto que somente será efetuado o 

levantamento do montante em favor do advogado se houver procuração 

outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, 

da CNGC/MT. Após a expedição do alvará, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006866-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHESTERSON MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006866-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CHESTERSON MOREIRA DOS REIS REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A., 

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Sentença 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento do débito, 

requerendo a extinção, id: 29327874. O credor manifestou pela expedição 

de alvará, e requer a extinção do feito, id: 29772208. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Registro, ainda, que o credor concordou com o valor 

depositado, restando evidente a satisfação da obrigação. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. DETERMINO a expedição de alvará para levantamento 

do valor em favor do credor. Ressalto que somente será efetuado o 

levantamento do montante em favor do advogado se houver procuração 

outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, 

da CNGC/MT. Após a expedição do alvará, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ARAUJO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1002355-19.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

KLEBER ARAUJO DA CRUZ REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas 

partes acima indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento 

do débito, requerendo a extinção, id: 29853136. O credor manifestou pela 

expedição de alvará, id: 30174279. É o Breve Relato. Fundamento e 

Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento do valor 

remanescente, conforme o cálculo apresentado pelo credor. Assim, resta 

evidente a satisfação da obrigação. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. DETERMINO 

a expedição de alvará para levantamento do valor em favor do credor. 

Ressalto que somente será efetuado o levantamento do montante em 

favor do advogado se houver procuração outorgando os respectivos 

poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a 

expedição do alvará, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017492-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEAO PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB - MT23068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017492-41.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

JOSE LEAO PORTELA EXECUTADO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Sentença 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento do débito, 

requerendo a extinção, id: 30410447. O credor manifestou pela expedição 

de alvará, e requer a extinção do feito, id: 30498241. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Registro que o credor concordou com o pagamento, 

restando evidente a satisfação da obrigação. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. DETERMINO a expedição de alvará para levantamento do 

valor em favor do credor. Ressalto que somente será efetuado o 

levantamento do montante em favor do advogado se houver procuração 

outorgando os respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, 

da CNGC/MT. Após a expedição do alvará, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005171-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

96 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005171-71.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

ELIAZAR TEIXEIRA BRITO EXECUTADO: AMERICEL S/A Sentença Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença formada pelas partes acima 

indicadas. O executado informou que efetuou o pagamento do débito, 

requerendo a extinção, id: 29264053. O credor manifestou pela expedição 
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de alvará, e requer a extinção do feito, id: 29293543. É o Breve Relato. 

Fundamento e Decido. Analisando os autos, constato que a pretensão do 

credor merece prosperar, porquanto o executado efetuou o pagamento de 

forma voluntária. Assim, resta evidente que se trata de crédito 

incontroverso. Em decorrência da satisfação do crédito, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a imediata expedição de alvará para levantamento do valor em 

favor do credor. Ressalto que somente será efetuado o levantamento do 

montante em favor do advogado se houver procuração outorgando os 

respectivos poderes, consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. 

Após a expedição do alvará, procedidas as baixas e anotações de estilo, 

remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Dr. Júlio César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012560-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO OAB - MT23365/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012560-10.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

SENTENÇA Vistos. O exequente requer a expedição de alvará para 

liberação do valor depositado no ID 28937328. Analisando os autos, 

constato que a pretensão do credor merece prosperar, porquanto o 

executado manifestou sua concordância referente ao montante 

depositado. Anoto que inexistem outras obrigações a serem cumpridas 

pelo devedor. Assim, ante o pagamento integral do débito, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do valor em favor do credor. Ressalto que 

somente será efetuado o levantamento do montante em favor do 

advogado se houver procuração outorgando os respectivos poderes, 

consoante o disposto no artigo 450, da CNGC/MT. Após a expedição do 

Alvará, proceda-se o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Júlio 

César Molina Duarte Monteiro Juiz de direito

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014111-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014111-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORLANDO 

FIRMINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM 

BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014114-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FIGUEIREDO CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1014114-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDRESSA 

FIGUEIREDO CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014115-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DE OLIVEIRA RODRIGUES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1014115-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZABETH DE 

OLIVEIRA RODRIGUES MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WARLEN LEMES DA SILVA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014122-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE MATTOS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014122-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA DE 

MATTOS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLYNTON ALVES 

POLO PASSIVO: AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014134-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JUNIOR DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014134-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITON JUNIOR 

DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 14:50 , no 
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endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014142-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE ALMEIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014142-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGINALDO DE 

ALMEIDA SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016879-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA BELCHIOR MARINHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014156-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020747-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILDETE GONCALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019510-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA DE MELO ROSA FREGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013645-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE MATOS MACEDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014144-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1014144-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRISIELY 

DAIANY MACHADO, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018923-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - MT4338-O 

(ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))
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Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015526-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEM BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014332-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEQUE CARDOSO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019624-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DOMINGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017654-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO GUIMARAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012305-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE ALMEIDA BOCARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCI PEREIRA TEIXEIRA OAB - MT21303/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CAMILA DE 

ALMEIDA BOCARDI Endereço: RUA LAS VEGAS, 571, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-410 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1012305-18.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: CAMILA 

DE ALMEIDA BOCARDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NANCI 

PEREIRA TEIXEIRA REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003845-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA VANESSA COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL JARDIM VITORIA A Endereço: AVENIDA JOSÉ ESTEVÃO 

TORQUATRO DA SILVA, 925, Condomínio Jardim Vitória A, JARDIM 

VITÓRIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-903 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003845-42.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 
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R$ 386,09 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

JARDIM VITORIA A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA EXECUTADO: CLEIA VANESSA COSTA SILVA CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO ALVES TEODORO FILHO OAB - 021.399.041-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA - EPP (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ROGERIO 

ALVES TEODORO FILHO Endereço: RUA VINTE, Condomínio Bom Clima - 

Apto 401 - Bloco 32, MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-744 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1003385-55.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.780,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REPRESENTANTE: ROGERIO ALVES 

TEODORO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIELE DE LIMA 

MUNIZ INTERESSADO: INSTITUTO DE EDUCACAO BOM JESUS DE CUIABA 

- EPP CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006783-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARIA LUIZA 

DE SOUZA Endereço: RUA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, 14, (LOT PRQ 

AMBAR) quadra 11, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-493 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006783-10.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.325,44 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

MARIA LUIZA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXWELL 

LATORRACA DELGADO, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, 

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA REU: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CUIABÁ, 

23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007927-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO FLORENTINO DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: RONIVALDO 

FLORENTINO DA COSTA Endereço: RUA CENTO E NOVE, 04, QD15, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-020 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1007927-19.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

RONIVALDO FLORENTINO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY RAYANE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: STEFANY 

RAYANE DE SOUZA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 130, ., 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1003101-47.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 12.151,49 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: STEFANY 

RAYANE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014161-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM BRANDAO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014161-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIRIAM 

BRANDAO CALDAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014168-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GILDO SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014168-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS GILDO 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019475-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LIZANGELA LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

SERGIO PINTO GUIMARAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

MORADA DA SERRA II Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA II, 

s/n, AVENIDA DOUTORA MARIA AUXILIADORA GRISSOLIA MENDES, S/N, 

NOVA CONQUISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-902 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1019475-75.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.828,46 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / 

Cumprimento / Execução, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO MORADA DA 

SERRA II ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: SERGIO PINTO GUIMARAES, LIZANGELA 

LOURENCO DA SILVA CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018950-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005429-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO JANGADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINAR FERNANDES FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RIO JANGADA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 20, Condomínio Rio 

Jangada, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1005429-47.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 821,78 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RIO JANGADA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY EXECUTADO: ALDINAR 

FERNANDES FERREIRA CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002706-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIRTES GLORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001584-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: SAL ALUGUEL 

DE CARROS LTDA Endereço: AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES, 99, 

(LOT PTE NOVA) Lote 02, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-097 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1001584-07.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.012,18 ESPÉCIE: [Imputação do Pagamento, Pagamento]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SAL 

ALUGUEL DE CARROS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO REQUERIDO: HELENO XAVIER DE 

OLIVEIRA CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010177-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CURSOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI APOLO DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: ROSENI 

APOLO DOS SANTOS MACHADO Endereço: RUA SÃO LUIS, 454, - ATÉ 

537/538, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-515 Senhor(a) ROSENI 

APOLO DOS SANTOS MACHADO: A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, para manifestar nos autos especificados, conforme 

DECISÃO e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010177-25.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.084,28 ESPÉCIE: 

[Espécies de Contratos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DESPACHO: anexo AUTOR: IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

CURSOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTACILIO PERON 

REQUERIDO: ROSENI APOLO DOS SANTOS MACHADO CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011132-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA NATALIA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: THALITA 

NATALIA DOS SANTOS ALVES Endereço: RUA ITATIAIA, 77, PLANALTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-799 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011132-56.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

THALITA NATALIA DOS SANTOS ALVES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MILTON SOARES NETO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TAM LINHAS AÉREAS S/A 

CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004835-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RODRIGUES CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUIZA 

RODRIGUES CESAR Endereço: RUA ITUMBIARA, 865, casa 23, 

COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-085 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1004835-33.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Estabelecimentos de 

Ensino]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: LUIZA RODRIGUES CESAR ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES REU: IUNI EDUCACIONAL 

S.A. CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011761-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MAISON RENOIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

EDIFICIO MAISON RENOIR Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 2105, 

CONDOMINIO EDIFÍCIO MAISON RENOIR, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78032-100 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011761-30.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.330,83 ESPÉCIE: [Despesas Condominiais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO 

MAISON RENOIR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALE ARFUX JUNIOR 

REQUERIDO: EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON CUIABÁ, 23 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013427-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JOSE ZAGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010028-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: NEDIL DA 

SILVA Endereço: RUA QUARENTA, 06, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-402 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 
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especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1010028-29.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: NEDIL DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022101-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS OAB - MT16264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022120-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTEL DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019598-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014009-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014188-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DA CRUZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014188-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELAINE CRISTINA 

DA CRUZ RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY 

NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016686-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON MONTEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CAMARGO DA SILVA OAB - MT27538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014197-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO MORAES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1014197-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SERGIO 

ROBERTO MORAES TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019766-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE JAQUELINE SANTANA MORAES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017406-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021442-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILO PONCE DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017256-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAYRAN FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018202-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017502-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VIEIRA CAZELI (REQUERENTE)

EZEQUIEL BATISTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BERGAMO OAB - MT22005/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014212-28.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014212-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:OSMAR 

FERREIRA NOGUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAITON LUIZ 

PANAZZOLO, ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017752-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017680-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

B. MARIA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020223-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CLEMENTINO FERREIRA (EXECUTADO)

LUCIANA FERREIRA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ASSOCIACAO 

DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO Endereço: RODOVIA 

EMANUEL PINHEIRO, S/N, - ATÉ KM 0,003, JARDIM FLORIANÓPOLIS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-799 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1020223-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

7.900,48 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / Cumprimento / Execução, 

Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: THIAGO CLEMENTINO FERREIRA, LUCIANA FERREIRA 

GOMES DA SILVA CUIABÁ, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006073-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO LEITE DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 48 horas, promova a 

QUITAÇÃO do valor das custas, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014223-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN VALERIANO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014223-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IVAN 

VALERIANO DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY 

NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

07/05/2020 Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013852-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 05 

(dez) dias, manifestação aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014255-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014255-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON 

BATISTA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON BATISTA 

LIMA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014261-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PINHEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014261-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NATANAEL 

PINHEIRO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012269-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA (REQUERENTE)

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

L M RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JAYANE 

LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA Endereço: Avenida CASA, S/N, CASA, 

CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Nome: DOUGLAS 

WILLIAM ARTIAGA Endereço: RUA S-5, PARQUE CUIABÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78095-466 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012269-10.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

39.200,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: JAYANE LEDNA 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: L M 

RODRIGUES MOVEIS PLANEJADOS - ME, BANCO DO BRASIL S/A, VISA 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO CUIABÁ, 23 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021595-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILMA MARIA ANJOS GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018845-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018647-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIA ROMERA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JESSIA 

ROMERA MOTA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 15, - DE 10749 A 

11895 - LADO ÍMPAR, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78035-000 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018647-79.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.045,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: JESSIA ROMERA MOTA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA CUIABÁ, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014272-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA NOVAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M B TAVARES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1014272-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DINALVA 

NOVAIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIMAR VITOR 

PEREIRA POLO PASSIVO: G M B TAVARES - ME FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 07/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017732-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD WILSON GRIPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BATISTA ROSA OAB - GO22122-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS DANIELE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DIAS DA SILVA OAB - SP119848-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018640-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020584-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO VALDOMIR SOCCOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO VALDOMIR SOCCOL OAB - MT27057/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011538-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES na pessoa de seu advogado para 

tomar conhecimento da SENTENÇA proferida nos presentes autos, ficando 

ciente que, caso queira, poderá propor recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019139-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

GERALDO JOAO DA COSTA OAB - 244.243.746-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS RENT'A CAR COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 

- ME (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos em correição; Compulsando os autos, nota-se que exequente 

informa a quitação do valor devido, bem como colaciona aos autos o 

documento de comprovação da quitação ID.29573149, portanto, inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Assim, nos termos do artigo 924. II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

FEITO, com resolução do mérito. Após, arquivem-se os autos. Às 

providências. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004121-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DAMASCENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos em correição. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 

38, in fine da Lei nº9.099 de 26/09/1995. Passo a decidir. Conforme bem 

preceitua o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da 

ação; Ora, no caso em tela verifica-se que a parte Reclamante peticionou 

no ID.29882983 o pleito de desistência da presente ação. Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término, perdeu o 

interesse na análise do mérito da presente ação. Isto posto, e com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o pedido de desistência. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei n°9.099/95. Ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019903-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TORRES DE MALAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOEMA VIANA REGINATO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos em correição. Compulsando os autos, nota-se que a parte 

exequente informa a quitação do valor devido, portanto, inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Assim, nos termos do artigo 924. II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

FEITO, com resolução do mérito. Após, arquivem-se os autos. Às 

providências. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0020410-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAACY CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KEILA FIGUEIREDO MIRANDA OAB - MT5638-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0020410-22.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:IRAACY 

CONCEICAO DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

ZAMPRONI BRANCO, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA POLO PASSIVO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014102-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANNE VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

 

PROCESSO n. 1014102-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEJANNE VIEIRA 

DE ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAM LOURENCO DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 

08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0050954-22.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MALACO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - MT9025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0050954-22.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:WALDEMAR 

MALACO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA CARVALHO 

FERREIRA DE SOUZA PEREIRA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 21 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0027192-79.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA COSTA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0027192-79.2012.8.11.0041 POLO ATIVO:ANA PAULA DA 

COSTA BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO SORTICA 

DE LIMA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 09:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0011490-59.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DO CARMO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0011490-59.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:IVO JESUS DO 

CARMO FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO SERGIO 

GUERRISE POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0039531-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0039531-02.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA ZAMPRONI 

BRANCO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 21 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019625-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001399-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 23/04/2019 Hora: 10:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a pessoa jurídica de direito 

público, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009, e a pessoa jurídica de direito 

privado na forma da lei 9.099/95. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral. Juiz de Direito em substituição 

legal”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023378-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça. Emende o autor a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando no polo passivo as pessoas jurídicas que possam figurar 
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na mesma, uma vez que não é cabível nesse tipo de demanda as pessoas 

físicas representantes do órgão e do IBADE. No mesmo prazo, esclareça 

o pedido principal, diante do fato de que os existentes nos autos tem 

natureza cautelar. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de 

Direito OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058399-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANACRETA RODRIGUES DE SOUZA (REU)

DOMINGOS BENEDITO DE SOUZA (REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1058399-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SONIA MARIA PEREIRA REU: 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, DOMINGOS BENEDITO DE 

SOUZA, ANACRETA RODRIGUES DE SOUZA Vistos, etc. Intime-se o 

INTERMAT para se manifestar no prazo de 72 h acerca do pedido de tutela 

provisória, especialmente se concorda com a averbação à margem da 

matrícula do imóvel, sem prejuízo à contestação. Após, conclusos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0047117-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE CONCEICAO LEITE PECORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0047117-56.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:DIRCE 

CONCEICAO LEITE PECORA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PITTER 

JOHNSON DA SILVA CAMPOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 22 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501705-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501705-68.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SONIA REGINA CORDEIRO DE 

MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500124-23.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500124-23.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO BOSCO DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500250-73.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONDENELLY CESAR MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500250-73.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: RONDENELLY CESAR 

MARQUES DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, 

de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501202-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501202-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ARAUJO 

BASTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501091-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LAZZAROTTO MENDES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))
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EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0501091-97.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIZETE LAZZAROTTO 

MENDES DA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Verifica-se o pedido de destacamento dos honorários contratuais, 

cujo pedido não foi deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o 

disposto no art. 22 parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de 

honorários contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o 

contrato de honorários antes da expedição do mandado de levantamento 

ou precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque 

caso o exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, 

pois, que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. Cumpra-se a sentença de id. 29679450. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500269-79.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUAZIL DO NASCIMENTO ALNEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500269-79.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JUAZIL DO NASCIMENTO 

ALNEIDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000180-57.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI ESTEVAM DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000180-57.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCI ESTEVAM DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Verifica-se o 

pedido de destacamento dos honorários contratuais, cujo pedido não foi 

deduzido em juízo até o julgamento da ação. Segundo o disposto no art. 22 

parágrafo 4º da Lei 8.906/94 é possível o destaque de honorários 

contratuais desde que o advogado faça o pedido e junte o contrato de 

honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou 

precatório. O Provimento nº 11/2017-CM também prevê o destaque caso o 

exequente apresente o contrato antes do cálculo. Ademais, vê-se, pois, 

que já é possível a expedição de atos para o pagamento do crédito 

principal ao credor, de modo que o advogado poderá receber com maior 

celeridade seus honorários contratuais diretamente do seu cliente, com 

quem mantém relação privada fundamentada em título executivo 

extrajudicial. Não há como retornar à fase da sentença homologatória para 

determinar o destaque de honorários, o que representaria, inclusive, tanto 

para a parte como para o advogado, procrastinação indevida no 

recebimento dos valores devidos. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido 

de expedição de alvará separado de honorários contratuais do crédito da 

parte autora por ausência de decisão judicial nesse sentido, a 

extemporaneidade do pedido e consequente inexistência de cálculo para 

tal desmembramento. Cumpra-se a sentença de id. 28754999. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500226-40.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KLEVIO CAMPOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500226-40.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOHN KLEVIO CAMPOS DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com 

o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502520-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO JORGE DE SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502520-02.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: CECILIO JORGE DE SENA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001573-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE MELO PINHEIRO (EXEQUENTE)

CLAITON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001573-80.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: CLAITON DA SILVA, MICHELLE 

DE MELO PINHEIRO EXECUTADO: AGUAS CUIABÁ S/A, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Considerando a correta 

apresentação dos dados bancários no id. 30403806, cumpra-se a 

sentença de id. 29093324, expedindo-se alvará. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505257-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0505257-75.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ALDO FERREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007623-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAILCE MAISA ALVES PEREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007623-20.2020.8.11.0001. TESTEMUNHA: DAILCE MAISA ALVES 

PEREIRA TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a liminar, alegando 

que não fora apreciado o pedido de "DETERMINAR QUE A REQUERIDA SE 

ABSTENHA DE NOMEAR OUTRO CANDIDATO AO CARGO: APOIO 

ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, DO PERFIL PROFISSIONAL: NUTRIÇÃO 

(MERENDEIRA). O pedido foi indeferido em razão de não haver 

irregularidade manifesta ou prova que indicasse a verossimilhança das 

alegações trazidas em inicial, bem ainda que a decisão anterior abarcou o 

pedido como um todo. Desse modo, INDEFERE-SE o pedido de 

reconsideração, notadamente diante da ausência de elementos que 

alterem o quadro fático inicialmente delineado quanto à probabilidade do 

direito. Cumpra-se a decisão de id. 29536296. Intime-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500966-03.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500966-03.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE DIAS GUIMARAES 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para apresentar seus dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do 

Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Sem manifestação, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500855-19.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSA TEREZA DALTRO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500855-19.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: MAYSA TEREZA DALTRO 

BARBOSA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para apresentar seus dados bancários, de 

acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem manifestação, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500795-75.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACLES GEORGE DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500795-75.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: JACLES GEORGE DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefere-se o 

pedido de id. 30110555. Intime-se a parte exequente para apresentar seus 

dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do Provimento 11/2017 

CM, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Sem 

manifestação, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000200-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000200-13.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:MARIA BENEDITA 

RODRIGUES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 22 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0013031-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO GUERRISE OAB - MT10124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0013031-30.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:ELAINE LEME 

BATISTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO SERGIO GUERRISE 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 22 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019241-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA OAB - MT22351/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de feito redistribuído em cumprimento da 

decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da Vara 

Fazendária.Ratificam-se os atos decisórios proferidos.Com amparo no 

Enunciado 1, dispenso a audiência de conciliação tendo em vista o 

adiantado estágio do processo e a manifestação do requerido na 

contestação que denota ausência de interesse em transigir, facultando 

designá-la caso as partes expressem interesse na realização do ato 

processual, no prazo de 05 (cinco) dias.Nada sendo requerido no 

mencionado prazo, retornem os autos conclusos para 

sentença.Intimem-se.Cuiabá, data registradanosistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0037871-46.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO SAMPAIO ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0037871-46.2009.8.11.0041 POLO ATIVO:JOAO EDUARDO 

SAMPAIO ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 

11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0043846-10.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA (REQUERENTE)

IZANETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA LOPES NEVES (AUTOR)

SANDRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

NILCIMEIRE CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZANA MACIEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES OAB - MT6386 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0043846-10.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:AMANDA LOPES 

NEVES e outros (5) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARY MARCIA 

GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES, CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 10:10 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000271-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-MATO GROSSO SAÚDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000271-15.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:BIANCO 

RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO-MATO GROSSO 

SAÚDE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0014630-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES MARIA PREZA FIGUEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 0014630-33.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:EUDES MARIA 

PREZA FIGUEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STELA MARA 

KOZOW ALBUQUERQUE POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 760 de 877



comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 

10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005294-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES BOAVENTURA DE MORAIS (AUTOR)

JANETE PEDROSA DA ROSA (AUTOR)

MARILY DA SILVA MUNIZ (AUTOR)

OSVALDO RODRIGUES CHAVES FILHO (AUTOR)

JOSE ARLINDO MONTEIRO DA COSTA (AUTOR)

ALZIRA DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR)

ADENALZE MENDES DE MELO (AUTOR)

ISAAC PEREIRA CORDEIRO (AUTOR)

GENESIO DA PENHA COENGA (AUTOR)

GENEZIO HONORATO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0005294-39.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:ADENALZE 

MENDES DE MELO e outros (9) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0051173-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO PAULO CUERBAS (REQUERENTE)

CLEBER SILVA COSTA (REQUERENTE)

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

ROGERIO GABRIEL SCHAFER (REQUERENTE)

LUCIMAR MIRANDA DE JESUS (REQUERENTE)

ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO INDIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0051173-35.2015.8.11.0041 POLO ATIVO:DARI JARBAS DE 

LIMA ALBUQUERQUE e outros (6) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

IRINEU PEDRO MUHL POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 

11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014271-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1014271-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELICA 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAYROUZ 

MAHALA ARFOX POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 

11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014274-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI DE MELLO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Veículos do DETRAN/MT (REU)

VIP GESTAO E LOGISTICA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1014274-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LORECI DE 

MELLO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CYNTIA KATHEUSCIA 

DA CRUZ E SILVA CARVALHO POLO PASSIVO: VIP GESTAO E 

LOGISTICA S.A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/06/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0037993-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ADERVALDO CHAVES RIBEIRO (REQUERENTE)

WALTER MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ODENIR GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

RG (REQUERENTE)

INOCENCIA ALVES TITO (REQUERENTE)

VALDERY RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)

JOSE DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

EVANIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

DIMAS FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

ARLINDO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0037993-83.2014.8.11.0041 POLO ATIVO:ADERVALDO 

CHAVES RIBEIRO e outros (10) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELSO 

ALVES PINHO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 11:30 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 23 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0050933-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES OAB - MT8302-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0050933-17.2013.8.11.0041 POLO ATIVO:LUIZ SOARES DE 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CONCEICAO DA 

SILVA FERNANDES POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 

11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011419-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 545.491.911-04 (REPRESENTANTE)

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011419-19.2020.8.11.0001. REPRESENTANTE: RODRIGO BRANDÃO 

CORREA EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo 

escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em dívida. A Resolução 

n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008426-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008426-03.2020.8.11.0001. REQUERENTE: BENEDITA SEBASTIANA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pretende “CONCEDER MEDIDA 

ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS, para 

suspender em caráter de urgência o desconto salarial de faltas 

injustificadas levado a efeito em janeiro de 2020 devolvendo imediatamente 

o valor de R$ 4.910,42 (quatro mil, novecentos e dez reais e quarenta e 

dois centavos) retidos como faltas injustificadas sob pena de multa diária 

a ser aplicada pelo prudente arbítrio de Vossa Excelência;”; O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na 

espécie incide vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja 

vista que determinar, de forma provisória, o imediato pagamento sem a 

manifestação prévia implica em condicionar a Fazenda Pública a realizar 

liberação de recursos, o que não é possível face a necessidade de 

observância dos limites estabelecidos pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 

9494/97[2]. Ademais, não há como deferir o pedido liminar sem adentrar no 

mérito da demanda e sem a oitiva da ré. Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

o requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do 

Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 

7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 

5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 

de junho de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação 

de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada 

após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, 

de 2001). g.n.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008634-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FREDERICO MULLER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008634-84.2020.8.11.0001. REQUERENTE: AUGUSTO FREDERICO 

MULLER JUNIOR REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo 

escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em dívida. A Resolução 

n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 
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desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008636-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FREDERICO MULLER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008636-54.2020.8.11.0001. REQUERENTE: AUGUSTO FREDERICO 

MULLER JUNIOR REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação cujo 

escopo é obter a suspensão de débitos inscritos em dívida. A Resolução 

n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos 

termos de seu art. 2°, a competência para “processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A 

instalação da referida vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no 

art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, em se tratando de demanda 

própria a discussão de matéria relativa à suspensão de efeitos, 

desconstituição ou contestação parcial de crédito descrito em certidão de 

dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a competência da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá. A respeito: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503754-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503754-82.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOAO ANTONIO DIAS DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500786-16.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO MARCOS DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500786-16.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: HELENO MARCOS DO CARMO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500638-39.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TALYTA ROSEANNE DE ALMEIDA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT15461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500638-39.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: TALYTA ROSEANNE DE 

ALMEIDA SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE 

DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503340-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARIA JOSETTI DE MORAES OAB - MT15385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0503340-21.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO VIEGAS 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Ante o exposto, 

considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o processamento do(s) 

alvará(s), arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500203-65.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500203-65.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CRISTIANE APARECIDA 

RODRIGUES EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500179-37.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENETE REZENDE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500179-37.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: ODENETE REZENDE DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500482-80.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEIXOTO HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA REGINA GROSS HUGUENEY OAB - MT6662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500482-80.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA PEIXOTO HUGUENEY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504671-38.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZA RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504671-38.2014.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ELIZA RIBEIRO 

PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504234-60.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SIMONE RAMOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504234-60.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVANA SIMONE RAMOS 

BARROS EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501145-97.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA TURINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO REIS COLOMBO OAB - MT12868/O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA OAB - MT17038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501145-97.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

TURINI EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500919-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500919-58.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de reclamação em 

fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi satisfeita mediante 

sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o executado. Mesmo após 

intimada a parte exequente não se manifestou, o que demonstra 

concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte exequente para 

apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 6º, §1º do 

Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o exposto, 

considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo e declaro 

extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500911-52.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500911-52.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: VACIRA MILACENEY TEIXEIRA 

DA COSTA EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504965-56.2015.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO MATTOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504965-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE ALBERTO MATTOS 

GUIMARAES EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. A obrigação foi 

satisfeita mediante sequestro do valor devido, ao qual não se opôs o 

executado. Mesmo após intimada a parte exequente não se manifestou, o 

que demonstra concordância tácita com a quitação. Intime-se a parte 

exequente para apresentar os dados bancários, de acordo com o artigo 

6º, §1º do Provimento 11/2017 CM, no prazo de 5 (cinco) dias. Ante o 

exposto, considerando que a obrigação foi completamente satisfeita, julgo 

e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ANTONIO RODRIGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003290-59.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ARNALDO ANTONIO 

RODRIGUES REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de reclamação proposta por ARNALDO 

ANTONIO RODRIGUES contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, almejando a “repetição de indébito 

tributário sobre os valores descontados indevidamente nos últimos 5 

(cinco) anos a contar a partir de 12/12/2018, data do Laudo emitido pela 

Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso”. Citados, os Requeridos não 

compareceram à audiência de conciliação, mas o Estado apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento dos Requeridos à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. No que se refere à legitimidade dos Requeridos, a Constituição 

Federal é clara quando dispõe, no caput e inciso I do Art. 157, que o 

produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pertence aos 

Estados e Distrito Federal. Assim, se valor do imposto fica nos cofres 

estaduais deve o ente público ser sujeito passivo nas eventuais ações de 

repetição de indébito. Inclusive, o STJ colocou fim à discussão com a 

edição da Súmula nº 447: “Os Estados e o Distrito Federal são partes 

legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte 

proposta por seus servidores.” Desse modo, não há dúvida de que os 

valores descontados a título de imposto de renda retidos na fonte dos 

servidores estaduais são de interesse dos estados. Os estados são os 

responsáveis pelos descontos efetuados e são os destinatários dos 

valores retidos, razão pela qual RECONHECE-SE, de ofício, a ilegitimidade 

passiva da autarquia MTPREV. As pessoas portadoras de doenças 

graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 

segundo a Lei nº 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à 

aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças 

elencadas no rol do art. 6º. Em 12/12/2018, autor passou por perícia oficial 

e teve a isenção do imposto de renda declarada administrativamente pela 

MTPREV (id. 22695282). Além disso, o próprio autor afirma que foram 

restituídos ao autor todos os valores descontados a partir de 12/12/2018, 

data do laudo oficial. Desta feita, o autor pede a restituição de valores dos 

cinco anos anteriores à perícia oficial. Ocorre que o autor não traz 

qualquer comprovação da sua doença anterior ao laudo pericial oficial. É 

cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a 

parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, portanto 

alegando ter prestado serviço para a administração municipal, cumpre que 

as demonstre através da apresentação mínima de documentos 

necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Assim, 

não se revela razoável que seja suprida a negligência do requerente que, 

ao contrário do alegado, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe 

cabia. Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, 

vejamos: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE 

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável 

que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de 

seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o 

julgamento de seu processo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012). Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários 

nessa fase. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Determina-se a 

exclusão da autarquia MTPREV do polo passivo. Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036064-22.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARLENE TOREJANI DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAUDE PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação Liminar da Tutela Obrigacional cumulada com Danos Morais 

proposta por MARLENE TOREJANI DE SOUZA em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando a concessão de transferência para o Pronto Socorro 

de Cuiabá - MT, bem como do procedimento de internação e exames 

específicos. Bem como, danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 

(dez mil reais). O laudo médico concluiu que: “possui diagnóstico de DPOC 

GRAVE, ICC GRAU IV, HAS, DMII, EM USO DE 02 INALATÓRIO MÁSCARA 

DE VENTURI SEM SUCESSO DE DESMAME VENTILATÓRIO 

NECESSITANDO VAGA EM SALA VERMELHA/PSMC EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA SOB O RISCO DE AGRAVO PERMANENTE À VIDA/ESTADO DE 

SAÚDE GRAVE, conforme LAUDO Médico emitido por Dr. Helio Boeira 

Jacobi Junior, CRM 6360. (Laudo Médico anexo).” A tutela foi deferida e 

cumprida. Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Passa-se ao 
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julgamento. O ente público tem o dever de fornecer os meios 

indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 

Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de relevância 

pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 

Portanto, é dever do Estado desenvolver e assegurar políticas públicas 

que visem à redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. 

Assim, visando garantir tais direitos constitucionais, foram estabelecidas 

quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa 

única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; 

atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e 

participação da comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do 

sistema, é necessário que se atente também para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos. 

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 da 

Constituição, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes. A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior 

estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de 

cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação, bem 

como acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, 

assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento 

e a uma maior estabilidade dos recursos. Isso se dá em prol da garantia do 

direito à saúde por meio de política pública e a estabilidade dos recursos 

de modo a impor limites à ingerência do Poder Judiciário na implementação 

de políticas públicas, em virtude do efeito multiplicador das decisões 

judiciais e a imprevisibilidade do impacto no orçamento, com reflexos nas 

ações e programas já estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição 

Federal, ao assegurar o direito à saúde, refere-se, em princípio, à 

efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, 

garantindo o acesso universal e igualitário, e não às situações 

individualizadas(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Ademais, é preciso ter 

cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena do Judiciário 

imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do Legislativo, 

interferindo na política de distribuição de saúde a todos os cidadãos, 

priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de uma 

coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a ineficácia 

daqueles medicamentos ou exames fornecidos pelos entes federativos, 

de modo a justificar o sacrifício do interesse público em função do 

interesse particular. Com isso, tratando de pedido de tratamento, que visa 

à garantia a saúde do cidadão, não se pode perder de vista o papel do 

médico assistente, a quem compete indica-los para melhor combater à 

enfermidade de seu paciente. In casu, se verifica no laudo médico, a 

necessidade da internação no em sala vermelha/psmc, em caráter de 

urgência e por correr risco de vida (id. 22691701 - Pág. 1) E garantindo 

que “a reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional 

de saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração 

pública”.(Precedente: TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

156263/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 26/11/2015). Neste sentido, 

segue jurisprudência: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE TERRESTRE – REMOÇÃO PARA 

HOSPITAL COM VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SÁUDE - DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – 

DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – 

MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – 

RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE – DO 

ESTADO – DESPROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O 

direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em 

todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos, 

indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e 

irrestrita atenção (CRF, art. 196). Descabe falar em princípio da reserva do 

possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque 

eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de 

pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses 

últimos. (...) (TJMT Apelação / Remessa Necessária 127687/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, 

Publicado no DJE 05/12/2016) Isso significa, portanto, considerada a 

indiscutível primazia constitucional reconhecida à assistência à saúde, que 

a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos 

básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a 

incompetência na adequada implementação da programação orçamentária 

em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, 

pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a 

saúde dos cidadãos, a inoperância funcional dos gestores públicos na 

concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das 

pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos à 

execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas 

inscritas nos artigos 196 e 197 da Constituição da República, que 

traduzem e impõem, ao próprio Estado, um inafastável dever de 

cumprimento obrigacional, sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável 

omissão governamental importar em grave vulneração a direitos 

fundamentais da cidadania e que são, no contexto que ora se examina, o 

direito à saúde e o direito à vida. (STF ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) No que 

pertine, os procedimentos subsequentes a referida internação, não faz jus 

neste momento, devem ser realizados, conforme os critérios aplicados 

pela administração pública, pois o Sistema Único de Saúde – SUS está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde, nos termos das diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos 

aprovados. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção 

do sistema, e pleno atendimento dos usuários do SUS, é necessário que 

se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos, garantindo a efetivação 

de políticas públicas que alcancem a população como um todo, e 

proporcionando o acesso universal e igualitário, e não atendimentos 

casuísticos sem observar as regras gerais de acesso. Quanto ao pedido 

de danos morais, o jurista José dos Santos Carvalho Filho1 ensina que a 

marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de 

o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou 

do serviço, e elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação: 

1.ocorrência do fato administrativo; 2.o dano; 3.o nexo causal. Na espécie 

a parte autora não provou a ocorrência do dano, limitou-se a trazer 

julgados sobre a aplicação dos danos morais, sem demonstrar a 

ocorrência do abalo moral suficiente em seu caso concreto, razão pela 

qual se mostra improcedente o pedido de danos morais. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

reclamado a realizar a internação em sala vermelha/PSMC, nos termos do 

laudo médico, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009669-16.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MIGUELINA DA COSTA 

CAMPOS DORNELES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação para Isenção de Imposto de Renda C/C Repetição de Indébito 

proposta por MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CUIABÁ PREV – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT almejando a 

declaração da isenção do desconto do imposto de renda direto dos seus 

proventos de aposentadoria, a suspensão imediata de tal desconto, bem 

como a restituição dos valores descontados indevidamente a partir de 

28/11/2002 e demais até a data da sua efetiva suspensão. Citados, os 

Requeridos não compareceram à audiência de conciliação, mas 

apresentaram contestação. DECIDO. O interesse de agir é demonstrado 

pela identificação da necessidade do processo e da pretensão resistida. 

No caso dos autos, a administração não teve sequer a oportunidade de 

conhecer o inconformismo da parte autora a qual preferiu ingressar 

diretamente em juízo sem nem mesmo demonstrar sua insatisfação àquele 

com o qual possui relação jurídica estabelecida. A atuação jurisdicional é 

evidentemente residual, legitima-se tão somente na hipótese de controle do 

ato supostamente ilegal e resistência. Além disso, do ponto de vista 

prático é de se perquirir se é mais útil, célere e econômico a tramitação do 

processo judicial, com todas suas possibilidade de revisão, que implicam 

em significativo dispêndio de tempo e custos, ou a revisão administrativa a 

qual tem rito e tempo definidos pela Lei n.º 7.692/02 (regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual). No caso, a 

parte autora ao demonstrar que não tem interesse de se utilizar da via 

administrativa também desqualifica o seu interesse para o processo 

judicial, haja vista que nesse contexto, tem-se que a hipótese se amolda 

por analogia ao decidido no Tema Repetitivo 660-STJ, verbis: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 

SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 

JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que 

a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição 

a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido 

julgamento (03/9/2014). 2. Recurso especial do INSS parcialmente provido 

a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas 

no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC. 

(REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014)” Bem como à tese de 

repercussão geral fixada no RE 631240/MG, vejamos: Ementa: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 

10-11-2014). Na hipótese, tenho que não subsiste interesse de agir sem a 

negativa administrativa. Se um simples requerimento feito à administração 

pode viabilizar a suspensão do ato em tese, ilegal, não há motivo para o 

ajuizamento da ação, mormente porque não é o judiciário substituto da 

administração, mas precipuamente lhe cabe a função de resolver o 

conflito de interesses, o qual, no caso, nem se estabeleceu porque o 

requerido não tem conhecimento da pretensão da parte requerente. Ante o 

exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a ausência de interesse processual, 

na modalidade necessidade e, por consequência, INDEFERE-SE A 

PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, I e VI do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024911-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024911-89.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LEILA MARIA DE BARROS REU: 

CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ, MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação para Isenção de 

Imposto de Renda C/C Repetição de Indébito proposta por LEILA MARIA DE 

BARROS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e CUIABÁ PREV – FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT 

almejando a declaração da isenção do desconto do imposto de renda 
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direto dos seus proventos de aposentadoria, a suspensão imediata de tal 

desconto, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente 

a partir de 29/03/2017 e demais até a data da sua efetiva suspensão. 

Citados, os Requeridos não compareceram à audiência de conciliação, 

mas apresentaram contestação. DECIDO. O interesse de agir é 

demonstrado pela identificação da necessidade do processo e da 

pretensão resistida. No caso dos autos, a administração não teve sequer 

a oportunidade de conhecer o inconformismo da parte autora a qual 

preferiu ingressar diretamente em juízo sem nem mesmo demonstrar sua 

insatisfação àquele com o qual possui relação jurídica estabelecida. A 

atuação jurisdicional é evidentemente residual, legitima-se tão somente na 

hipótese de controle do ato supostamente ilegal e resistência. Além disso, 

do ponto de vista prático é de se perquirir se é mais útil, célere e 

econômico a tramitação do processo judicial, com todas suas possibilidade 

de revisão, que implicam em significativo dispêndio de tempo e custos, ou 

a revisão administrativa a qual tem rito e tempo definidos pela Lei n.º 

7.692/02 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Estadual). No caso, a parte autora ao demonstrar que não tem 

interesse de se utilizar da via administrativa também desqualifica o seu 

interesse para o processo judicial, haja vista que nesse contexto, tem-se 

que a hipótese se amolda por analogia ao decidido no Tema Repetitivo 

660-STJ, verbis: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO SOB A 

SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B 

do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende 

de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e 

fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a 

conclusão do aludido julgamento (03/9/2014). 2. Recurso especial do INSS 

parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de 

modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito 

do artigo 543-C do CPC. (REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014)” 

Bem como à tese de repercussão geral fixada no RE 631240/MG, vejamos: 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não 

deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 

reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de 

pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício 

anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de 

conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser 

formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria 

de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez 

que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao 

menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial 

deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a 

que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 

determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar 

a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no 

pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, 

considerando como data de entrada do requerimento a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, 

que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Na hipótese, tenho que 

não subsiste interesse de agir sem a negativa administrativa. Se um 

simples requerimento feito à administração pode viabilizar a suspensão do 

ato em tese, ilegal, não há motivo para o ajuizamento da ação, mormente 

porque não é o judiciário substituto da administração, mas precipuamente 

lhe cabe a função de resolver o conflito de interesses, o qual, no caso, 

nem se estabeleceu porque o requerido não tem conhecimento da 

pretensão da parte requerente. Ante o exposto, RECONHECE-SE, de 

ofício, a ausência de interesse processual, na modalidade necessidade e, 

por consequência, INDEFERE-SE A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC. 

Não incide condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de 

Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002300-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MASSUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002300-68.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAVID MASSUDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por DAVID MASSUDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento em 2016, 2017 e 

2018 no valor atualizado de R$ R$ 24.544,47 (vinte e quatro mil quinhentos 

e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Acolhe-se a justificativa de ausência da parte autora na audiência de 

conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação , diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. No âmbito do Estado de Mato Grosso a 

ajuda fardamento foi prevista na Lei Complementar 555/2014. Contudo, 

referida norma ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 

conforme restou declarada no julgamento da ADI nº 

1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao 

TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é 
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cediço que a providência processual não impede a declaração incidental 

de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle 

difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito 

pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o 

Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2014, cujo teor 

acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei 

Complementar nº 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças 

P a r t i d á r i a s 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011 Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Diante do exposto, DECLARA-SE, de 

ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, 

II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 

40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGUE-SE o processo nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002226-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002226-14.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SUELI DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais proposta 

por SUELI CAMPOS DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando a anulação do ato administrativo de realização de 

desconto sobre o subsídio da parte Requerente a título de ressarcimento 

ao erário relativo ao suposto pagamento errôneo do auxílio alimentação e a 

devolução dos valores descontados. Citados, o Requerido apresentou 

contestação. A tutela antecipada foi deferida. DECIDO. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Em 

síntese, aponta que é servidora do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi 

diagnosticada com neoplasia maligna no ano de 2017 e sofreu 

afastamentos, chancelados pela perícia médica oficial, para tratamento da 

própria saúde desde o diagnóstico até 2018. A partir de janeiro de 2019 

passou a sofrer descontos no valor de R$ 1.150,00, decorrente de 

suposto pagamento errôneo do Auxílio Alimentação. É cediço que a 

autotutela administrativa consiste no poder da Administração Pública rever 

seus próprios atos, seja em decorrência de vícios de legalidade ou por 

motivos de conveniência e oportunidade, sem que necessite recorrer ao 

Judiciário para tanto. Entretanto, este poder deve ser utilizado de forma a 

respeitar os direitos adquiridos, a respeito do tema sito a Súmula 473, do 

STF: “Sumula 473: A administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial.” Portanto, o ato administrativo está 

imprescindivelmente limitado na segurança jurídica, bem como na garantia 

das estabilizações das relações jurídicas. Com isso, a Administração 

Pública, pode, valendo-se de seu dever-poder de autotutela, corrigir o ato 

e suspender o pagamento indevido quando eivados de erro ou ilegalidade, 

porém, essa revisão não possibilita a imposição ao servidor de devolver o 

que recebeu indevidamente, quando se tratar de verba de caráter 

alimentar, recebida de boa-fé, sobretudo quando este não tiver contribuído 

para o equívoco que resultou no pagamento em duplicidade, como ocorreu 
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no caso. No caso em tela, a autora passou por perícia oficial, ou seja, o 

Estado tinha pleno conhecimento de sua condição de saúde e do 

deferimento de sua licença. Nesse sentido, o art. 37, caput, da CF, e a Lei 

nº 8.112/90, dispõem sobre os princípios que devem pautar a atuação da 

Administração Pública, entre eles o da legalidade. Todavia, 

independentemente de se tratar de má interpretação ou de equívoco da 

própria Administração, o que importa saber é se o servidor recebeu os 

valores de boa-fé, como ocorreu na hipótese, pois não existe prova em 

sentido contrário. Isto posto, é importante ressaltar que a autora estava 

fazendo tratamento de quimioterapia para uma neoplasia maligna. Dessa 

forma, não se espera que a mesma ficasse buscando supostos valores 

indevidos lançados em seus holerites. Neste sentido, segue 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS NO 

VENCIMENTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VERBA ALIMENTAR. 

BOA-FÉ. 1. A boa-fé do servidor público na percepção de valores 

relativos a verba alimentar, por erro da Administração Pública para o qual 

não contribuiu, afasta o dever de sua restituição, pelo que se justifica o 

deferimento da antecipação de tutela de decisão obstativa do desconto 

até julgamento da ação principal. Precedentes do STF e STJ. 2. Deu-se 

provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão n.1103385, 

07024957720188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 14/06/2018, Publicado no PJe: 21/06/2018. Pág.: Sem Página 

Cadastrada). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandado de 

segurança n. 256.641/DF, Pleno, de Relatoria do Ministro Eros Grau, DJU 

de 22.02.2008, firmou entendimento de que a reposição ao erário dos 

valores indevidamente pagos a servidores, por erro da Administração, 

seriam insuscetíveis de cobrança quando verificada a presença, 

concomitante, dos seguintes requisitos: I - Presença de boa-fé do 

servidor; II – Ausência, por parte do servidor, de influência ou 

interferência para a concessão da vantagem impugnada; III – Existência de 

dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma 

infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento de 

vantagem impugnada; IV – Interpretação razoável, embora errônea, da lei 

pela Administração. Observo que a percepção dos valores decorreu de 

equívoco não imputável à beneficiária, portanto, recebidos de boa-fé. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o 

entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta 

erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, 

cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e 

definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a 

boa-fé do servidor público".(Resp 1.244.182/PB, submetido a regime do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 2. Todavia, in casu, o que 

aconteceu foi simplesmente erro no Sistema de Pagamentos do Ministério 

da Fazenda, e não interpretação errônea do texto legal. O Tribunal a quo 

expressamente registrou: '(...) o que houve, na verdade, foi um equívoco 

do Sistema de Pagamentos, do Ministério da Fazenda que, uma vez 

constatado, obriga a Administração Pública a saná-lo e a buscar a 

restituição da situação dos envolvidos ao seu status quo ante.' 3. Agravo 

Regimental provido." (STJ AgRg no REsp 1.278.089/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 

15/02/2013.)” (Grifei) Assim, não se mostra cabível o ressarcimento do 

montante recebido ainda que indevidamente, conforme determinou o ato 

ora combatido, pois se percebe, sem maior esforço, que a requerente não 

concorreu para a ocorrência do erro, nem agiu de forma maliciosa no 

recebimento das parcelas. Ao contrário, foi a Administração Pública, por 

sua exclusiva culpa, que cometeu equívoco. Além disso, tendo em vista a 

presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, bem como 

o fato de a Administração deter o conhecimento operacional para a 

concessão e elaboração dos cálculos das verbas remuneratórias, 

forçoso concluir que os valores foram presumidamente recebidos de 

boa-fé, não podendo se inferir que a servidora teria a expertise de 

identificar o erro em seu pagamento. Vale lembrar, ademais, que o simples 

silêncio do agente quanto ao suposto recebimento de valores indevidos é 

insuficiente para denotar má-fé, mormente quando o erro da 

Administração não decorreu de iniciativa, provocação ou induzimento do 

beneficiado, na linha do seguinte precedente: “ DIREITO ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. GAJ.PAGAMENTO DURANTE PERÍODO EM 

QUE O SERVIDOR ESTAVA CEDIDO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO DA 

ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. PERCEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR E 

AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA O ERRO. PRESUNÇÃO NÃOILIDIDA 

PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. É assente no STJ o entendimento de que 

verbas salarias recebidas indevidamente por servidor público por 

equívoco da Administração e sem que o destinatário tenha concorrido 

para o erro são irrepetíveis, considerada a boa-fé e a natureza alimentar 

dos valores. 2. A simples omissão do servidor quanto ao suposto erro no 

pagamento da GAJ não se mostra suficiente para presumir má-fé, sendo 

indispensável a existência de outros elementos concretos que denotem 

dolo ou culpa. 3. A presunção de inocência e de boa-fé militam em favor 

do servidor e invertem o onus probandi, cabendo à Administração ilidir 

esse efeito. No caso concreto, a autoridade impetrada não se desincumbiu 

satisfatoriamente desse ônus, preferindo transferir a responsabilidade 

para quem não lhe deu causa e imputar-lhe má-fé pelo simples silêncio 

quanto ao recebimento da verba. (...)” (STJ, RMS 54.417/MA, Rel. Min. 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julg. em 26/09/2017, DJe 11/10/2017). 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipada e JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR nulo o 

ato administrativo que determinou os descontos sobre o subsídio da parte 

requerente a título de ressarcimento de auxílio alimentação pagos, durante 

o período de licença para tratamento da própria saúde nos anos de 

2017/2018 bem como determinar que o ressarcimento de R$ 8.050,00 (oito 

mil e cinquenta reais) acrescidos de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

do evento danoso. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE AMARAL CARGNELUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI OAB - MT15949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001240-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DAYANE AMARAL 

CARGNELUTTI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, 

dispensa-se o relatório. Trata-se de “ação cominatória para cumprimento 

de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)” 

proposta por DAYANE AMARAL CARGNELUTTI em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o fornecimento 

do medicamento “Enoxoparina 60 mg”, pelo período que falta para a Autora 

completar as 40 (quarenta) semanas gestacionais e mais 4 (quatro) 

semanas após o parto. A liminar foi deferida, sendo noticiada o seu 

descumprimento. Tendo em vista o descumprimento da liminar, foi deferido 

o bloqueio judicial, via BACEN, na conta corrente do ESTADO DE MATO 

GROSSO (id. 21224492). Realizado o bloqueio a autora informou a 

aquisição do medicamento conforme id. 22329676. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. O direito à saúde é 

concebido como direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 

196, sendo dever do Estado e de relevância pública tais serviços, e 197 

da Carta Magna. É cediço, pois, que o direito à saúde consubstancia-se 

em direito indisponível, de regramento auto-aplicável, de maneira que o 

SUS deve prestar atendimento e fornecer tratamento adequado às 

pessoas que necessitam. Destarte, é dever do Estado (União, Estado e 

Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência 
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do princípio da universalidade e da igualdade. Inclusive, a jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou 

seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II 

e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 

550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, 

Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015). Analisando a 

narrativa fática descrita na exordial em confronto com os elementos 

probatórios carreados aos autos, denota-se que a paciente necessita, 

com urgência, do fármaco Enoxoparina 60 mg, eis que é portadora de 

trombofilia (uma predisposição para desenvolver trombose, causada por 

defeitos na coagulação do sangue que favorecem a formação de 

coágulos (trombos)) e está grávida, não possuindo recursos financeiros 

para seu custeio. O relatório médico, acostado no id. 20435879, indica que 

o medicamento pleiteado é o melhor para o tratamento da parte autora, e o 

não uso da medicação expõe a paciente ao risco elevado de aborto, assim 

como, de trombose, sangramento transvaginal e a osteoporose. Conforme 

informação no parecer do NAT, há registro do medicamento na ANVISA. 

Não se trata de questão hipotética ou possibilidade abstrata de vir a 

necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de situação real e 

concreta, cuja demora poderá lhe ceifar a vida. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalta-se ainda que a pretensão da requerente justifica-se na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). Destaca-se que, no 

presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos 

destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa 

violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no 

campo de obrigação contraposta há interesse individual indisponível, 

inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder 

Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a execução 

das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, não 

observou os princípios constitucionais. Diante do exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o requerido a fornecer o medicamento “Enoxoparina 40 mg” a 

parte autora durante o período gestacional até 4 (quatro) semanas após o 

parto, nos termos da prescrição médica, conforme o Enunciado nº 02 do 

Conselho Nacional de Justiça, respeitado o teto deste Juizado Especial da 

Fazenda Pública; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGACHO MESQUITA OAB - RJ146180 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006899-27.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE MERCINO RESPLANDE DE 

CARVALHO REU: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de uma 

Reclamação com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

JOSE MERCINO RESPLANDE DE CARVALHO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, na qual a parte requerente 

pretende a declaração de nulidade da decisão que o considerou inapto no 

exame médico realizado por Perícia Médica Oficial como fase do certame 

para o cargo de AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO do Estado 

de Mato Grosso - PCD, regido pelo Edital nº 001/2018/SEJUDH, lhe 

assegurando a participação nas demais fases do certame. Compulsando 

os autos, verifica-se que a liminar foi indeferida. Citados, os requeridos 

deixaram de comparecer a audiência de conciliação, contudo, 

apresentaram contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO na audiência de conciliação, diante 

da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, 

CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Contudo, decreta-se a 

revelia do requerido INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE. É cediço que a atuação do 

Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de 

vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de 

formulação e correção das provas, de acordo com a jurisprudência 

sedimentada do STJ. Dessa perspectiva, de plano já se impõe a 

improcedência do pedido quanto a anulação do ato que eliminou o 

requerente do certame, pois trata especificamente de revisão de 

avaliação. Como já explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca dos 

critérios de avaliação da banca devem estar adstritos a ilegalidades 

expostas, o que não é o caso, sob pena de invadir o mérito administrativo 

e interferência no Poder, nestes termos: (...) 3. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da 

correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 

805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão 

Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator 

Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 

6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira 

Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 4. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no 

sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão 

das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. 

Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013. (STJ, RMS 45660 / RS, 

Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26/08/2014) Aduz o requerente que 

estava participando do Concurso público o para provimento de cargo de 

Agente de Segurança do Socioeducativo, através do Edital n° 

001/2018/SEJUDH de 01 de agosto de 2018, visando a preencher uma das 

vagas reservadas às pessoas portadoras de necessidade especial. 

Alega que o concurso é composto por 5 (cinco) fases: objetiva, exame de 

saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social 

respectivamente,. Aduz que na fase do exame de saúde foi eliminado do 

certame com a justificativa de que apresentava “deficiência incompatível 

para o cargo” Afirma que sua eliminação é nula pela omissão quanto aos 

motivos resultantes da incompatibilidade, bem como pela suposta 

incontestável capacidade física e psicológica de exercer a função de 

Agente Socioeducador, eis que já exerceu a referida função mediante 

contratação temporária junto ao ente público no período de 05/2018 a 

01/2019. É inconteste que o edital é a “lei” do concurso público, in casu, o 

aludido certame estabeleceu as seguintes regras: 2.1. Os requisitos 

básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes: 

(...) h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que 

o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela 

Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso; (g.n.) (...)” Verifica-se a 

previsão de necessária compatibilidade entre a deficiência do candidato e 

o exercício das funções do cargo e, a Perícia Médica Oficial é quem 

possui competência para efetivar tal avaliação. Neste sentido, em sede de 

concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às 

regras nele contida. Argumenta ainda que diante da sua eliminação por 

deficiência incompatível para o cargo, deveria permanecer na lista de 

classificação geral. Contudo, verifica-se que tal regra aplica-se apenas 

aos candidatos considerados inaptos por não serem considerados 

portadores de deficiência. 5.5.4. Será eliminado da lista de candidatos com 
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deficiência aquele cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 

não for constatada na forma da Convenção sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo 

nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009) combinado com Decreto nº 

3.298/1999, a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do 

Decreto Federal nº 8.368/2014, a Lei nº 114/2002 e a Lei Brasileira de 

Inclusão nº 13.146/2015, devendo o candidato permanecer apenas na lista 

de classificação geral. No caso dos autos o requerente foi considerado 

inapto e eliminado do certame, eis que não possui todos os requisitos 

básicos exigidos para investidura no cargo. A contratação temporária do 

requerente comprovada nos autos não é motivo suficiente para 

desconsideração das regras editalícias, eis que trata-se de contratação 

precária e sem o cumprimento de todas os requisitos e exigências 

necessárias para contratação efetiva. Importante salientar, que o Edital 

estabelece de forma ampla a necessidade de compatibilidade da 

deficiência do servidor com o exercício do cargo, eis que em seu item 

5.5.8 prevê até mesmo a exoneração de servidor empossado, durante 

estágio probatório, senão vejamos: 5.5.8. Será exonerado o candidato 

com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, tiver verificada a 

incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo. Logo, 

não prospera o inconformismo do requerente, ficando inviável a 

possibilidade de anular o exame físico realizado por Perícia Médica Oficial 

do Estado de Mato Grosso, pois não pode a administração oportunizar 

tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da 

igualdade. Desse modo, o que dizer dos demais candidatos que foram 

aprovados e submeteram aos mesmos testes e avaliações em que delas 

participou o requerente?! Para tanto, a tese aventada nos autos é 

insubsistente, mostrando-se como inconformismo pelo resultado. Assim, 

das provas documentais trazidas aos autos, não foi evidenciando vício 

que legitime a atuação do Poder Judiciário. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011255-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GAUNA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011255-65.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA GAUNA TEIXEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de Ação Declaratória c/ Indenizatória de Danos 

Materiais com Pedido de Tutela Antecipada proposta por MARIA GAUNA 

TEIXEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

declaração do direito da requerente de receber proventos integrais e 

indenização por dano material correspondente a diferença da 

aposentadoria até então paga de forma proporcional. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Quanto aos 

pedidos de aposentadoria com proventos integrais e restituição das 

diferenças supostamente devidas,, não compete ao Estado, pessoa 

ilegítima, pois vindo a Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 (dispõe 

sobre a criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV)[1], houve a 

criação do MTPREV na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, 

entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, e dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Portanto, o MTPREV 

possui autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve 

responder, isoladamente, por questões relacionadas à aposentadoria de 

período posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014). Diante do exposto, 

DECLARA-SE a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 2º A 

MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de 

Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por 

competência: I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos 

servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de 

cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos 

Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do 

Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos 

Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e a manutenção dos 

benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - a concessão de 

aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos 

militares do Poder Executivo, bem como pensão por morte devida aos seus 

dependentes; IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das 

contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o gerenciamento 

dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a manutenção 

permanente do cadastro individualizado dos servidores civis e militares 

ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus pensionistas; VII - a 

compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral de Previdência 

Social, bem como os demais Regimes Próprios de Previdência Social; VIII - 

a gestão dos dados dos servidores civis e militares ativos, aposentados, 

da reserva, reformados e seus pensionistas.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA BONACCORDI TRENTINI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001147-97.2019.8.11.0001 INTERESSADO: VALESKA BONACCORDI 

TRENTINI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de “ação para cumprimento de dever de prestar serviço de 

saúde c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por VALESKA 

BONACCORDI TRENTINI, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o fornecimento Bomba de infusão contínua de insulina e 

insumos para continuidade do tratamento com bomba de insulina contínua, 

uma vez que é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1. A tutela de urgência 

indeferida. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. Rejeita-se as alegações de ausência de falta de interesse, 

uma vez que restou comprovado que o pronunciamento jurisdicional é 

tanto útil quanto necessário ao paciente, que dependia de tratamento para 

manter-se vivo. Superada a preliminar, passa-se ao mérito. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. O 

parecer do NAT informa que os insumos pleiteados não são assegurados 

pelo SUS (id. 20154229). Analisando o caso em comento, se extrai dos 

autos que a requerente não comprovou a imprescindibilidade, assim como 

a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS. Neste norte, nota-se que não houve comprovação de que o 
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medicamento oferecido pela rede pública, não pode ser utilizado pela parte 

reclamante, ônus de prova que lhe incumbe, pois a excepcionalidade tem 

que ser comprovada, visando à garantia do acesso a saúde de modo 

igualitário, sem que aplique situações individualizadas/excepcionais para 

ferir a estabilidade do orçamento público e as políticas públicas, bem como 

prejudicando toda uma coletividade em prol da individualidade. Neste 

sentido, segue jurisprudência: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

CEFALÉIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DISPONÍVEL NA REDE 

PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS PROVIDOS. 

Se o Estado disponibiliza medicamento para a patologia e o demandante 

não comprova a sua ineficácia, a improcedência do pedido é medida 

imperativa. (TJ-MS - APL: 0000292-68.2012.8.12.0029, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/01/2013, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 08/02/2013). Além disso, a parte autora não 

apresenta exames sequenciais atualizados e laudos, atestados ou 

declarações médicas que permitam ao juízo demandar análise do grupo 

médico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, sobre evidências técnicas de 

progressão da doença ou não estadiamento com o tratamento 

convencional disponibilizado aos demais usuários do SUS. Acresça-se 

que o laudo, genericamente, refere que a paciente fez uso de várias 

outras substâncias sem melhora, sem fundamentar por qual razão não 

surtiram efeito, conforme determinação do tema 106 do STJ. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) .

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021569-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA OAB - GO27648 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1021569-07.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO HENRIQUE ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da 

Lei nº 9.099/1995). Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo 

ajuizada por SÉRGIO HENRIQUE ALVES em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e da CEBRASPE, objetivando a anulação do ato administrativo que, 

no exame de saúde, considerou o candidato inapto, a fim de que pudesse 

prosseguir nas demais fases do certame. Tutela antecipatória deferida. 

Citados, os requeridos apresentaram contestação. Decido. Rejeita-se a 

preliminar de litisconsórcio passivo necessário, eis que é firme o 

entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo 

necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez 

que possuem apenas “expectativa de direito à nomeação.” (STJ, AgRg no 

REsp 1294869 / PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 

04/08/2014). O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, pois lançou o concurso público cujo ato 

administrativo busca o candidato autor reverter, pelo que rejeito a 

preliminar suscitada. Rejeito a arguição de perda superveniente do 

interesse processual suscitada pelo requerido, pois a tutela antecipatória 

deferida não exauriu todos os requerimento contidos na inicial. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória, 

atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Passa-se ao 

julgamento. Alega o requerente que se candidatou para o Concurso 

Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de 

Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, 

concorrendo as vagas destinadas para candidatos com deficiência, por 

ter artrose bilateral de joelhos, doença física limitadora permanente e 

irreversível. Afirma que foi aprovado nas duas primeiras fases do 

certame: prova objetiva, discursiva e oral; contudo, quando passou pela 

avaliação médica, na terceira fase do concurso, foi considerado inapto, 

em razão de possuir histórico de doença inflamatória osteo-articular, 

exatamente aquela que o enquadra como deficiente físico. Da análise dos 

documentos que acompanham os autos extrai-se que o requerente foi 

considerado inapto no exame de saúde, sob a seguinte justificativa: 

INDEFERIDO. DE ACORDO COM O SUBITEM 9.10 DO EDITAL Nº 1 – 

PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017, A JUNTA MÉDICA REVISORA 

INFORMA QUE O CANDIDATO FOI CONSIDERADO INAPTO DEVIDO 

QUADRO DE GONARTROSE BILATERAL DE JOELHOS VERIFICADA EM 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO E LAUDOS MÉDICOS 

ENTREGUES. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE TAL CONDIÇÃO É 

CONSIDERADA CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NAS ALÍNEAS X.1, 

LETRA (K) E X.3, LETRA (I) DO SUBITEM 9.15 DO EDITAL Nº 1 – PCJ/MT, 

DE 16 DE MARÇO DE 2017, “X.1 DOENÇAS OSTEOMIOARTICULARES – K: 

DOENÇAS OU ANORMALIDADES DOS OSSOS E ARTICULAÇÕES (...)” 

“X.3 – ARTICULAÇÕES – I: QUALQUER DIMINUIÇÃO DA AMPLITUDE DO 

MOVIMENTO EM QUALQUER ARTICULAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES 

E INFERIORES (...)”. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE ESSA CONDIÇÃO É: 

A) INCOMPATÍVEL COM O CARGO PRETENDIDO; B) POTENCIALIZADA 

COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS; C) CAPAZ DE GERAR 

ATOS INSEGUROS QUE VENHAM A COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA 

DO CANDIDATO OU DE OUTRAS PESSOAS E D) POTENCIALMENTE 

INCAPACITANTE A CURTO PRAZO. Ocorre que, o Edital do concurso, no 

item 4.6.8, no Capítulo “Da Perícia Médica”, assegura que: 4.6.8 A 

compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada 

pelo candidato será avaliada durante o estágio probatório, na forma 

estabelecida no § 2º do art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 

2002. (destaquei) A previsão editalícia encontra respaldo na Lei 

Complementar Estadual nº 114 de 25/11/2002, que dispõe sobre o Estatuto 

das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais no âmbito do Estado 

de Mato Grosso, e, na Seção VI – Dos Concurso Públicos, assim 

prescreve: Art. 27 O órgão responsável pela realização do concurso terá 

a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais 

capacitados, sendo dois deles médicos, e um profissional integrante da 

carreira almejada pelo candidato. § 1º A equipe multiprofissional emitirá 

parecer observando: I - as informações prestadas pelo candidato no ato 

da inscrição; II - a natureza das atribuições do cargo ou emprego público a 

desempenhar; III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as 

adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; IV - a 

possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios 

que habitualmente utilize; e V - o Código Internacional de Doenças - CID e 

outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. § 2º A equipe 

multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo 

ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio 

probatório. (Destaquei) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 

pacífico no sentido de que a compatibilidade ou incompatibilidade entre a 

deficiência do candidato e o exercício do cargo deve ser avaliada durante 

o estágio probatório, conforme precedentes: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REPROVAÇÃO 

EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. VISÃO MONOCULAR. CANDIDATO 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VERIFICAÇÃO DA (IN) 

COMPATIBILIDADE ENTRE A DEFICIÊNCIA APRESENTADA E O EXERCÍCIO 

DO CARGO. MOMENTO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSE E NOMEAÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO 

IMPROVIDOS. Nos termos do § 2º do art. 43 do Decreto nº 3.298/99, a (in) 

compatibilidade da deficiência apresentada, no caso de candidatos 
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portadores de necessidades especiais, será verificada apenas por 

ocasião do estágio probatório, findo o qual, a teor do edital que rege o 

certame objeto dos autos, será exonerado o servidor caso se constate 

não haver compatibilidade. Dessa forma, ilegal a condita da banca 

examinadora de declarar inapto o impetrante, candidato portador de 

necessidades especiais, na fase de exame de saúde, quando, em 

verdade, há momento próprio para tanto. “Ao candidato sub judice não se 

reconhece direito à nomeação e posse, antes do trânsito em julgado da 

decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse 

precária em cargo público” (MAS. N. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF – 

e-DJF1 de 28/06/2010). (STJ – AREsp: 1097123 DF. Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/08/2017). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATO PORTADOR 

DE DEFICIÊNCIA VISUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE 

DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉRICO POSTERIOR À 

NOMEAÇÃO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE 

DO PODER PÚBLICA DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE 

COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO 

PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO DO 

PARTICULAT CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. (STJ. AgInt no AREsp 1213386/SP, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2019). Assim sendo, o ato 

administrativo da junta médica do certame que considerou, na fase de 

exame de saúde, a condição do autor como sendo incompatível com o 

cargo pretendido se mostra ilegal e, portanto, autoriza ao Poder Judiciário 

imiscuir-se na esfera administrativa para assegurar os direitos do 

candidato com deficiência, conferindo vigência à Lei 13.146/2015[1]. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipatória e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar a inaptidão do 

autor SÉRGIO HENRIQUE ALVES no Exame de Saúde e determinar o seu 

prosseguimento nas demais fases do concurso, obedecida a ordem de 

classificação; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019241-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA OAB - MT22351/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1019241-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HONORIO GONCALVES DOS 

ANJOS NETO REU: DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 9.099/1995). Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da 

CEBRASPE, objetivando a anulação do ato administrativo que, no exame 

de saúde, considerou o candidato inapto, a fim de que pudesse prosseguir 

nas demais fases do certame. Tutela antecipatória deferida. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. Decido. Rejeita-se a preliminar de 

litisconsórcio passivo necessário, eis que é firme o entendimento de que é 

dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os 

candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem 

apenas “expectativa de direito à nomeação.” (STJ, AgRg no REsp 1294869 

/ PI, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/08/2014). O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória, 

atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, rejeitando, dessa 

forma, o pedido de expedição de ofícios formulado pelo requerente. 

Passa-se ao julgamento. Alega o requerente que se candidatou para o 

Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de 

Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso (Edital nº 1 – PJC/MT de 16 de março de 2017), concorrendo as 

vagas destinadas para candidatos com deficiência, por ser portador de 

visão monocular. Afirma que foi aprovado nas duas primeiras fases do 

certame: prova objetiva, discursiva e oral; contudo, quando passou pela 

avaliação médica, na terceira fase do concurso, foi considerado inapto, 

em razão de possuir “acuidade visual com a melhor correção optica no 

olho direito = percepção luminosa e no olho esquerdo – 20/20 devido a 

cicatriz de coriorretinite por toxoplasmose, exatamente aquela que o 

enquadra como deficiente físico. Da análise dos documentos que 

acompanham os autos extrai-se que o requerente foi considerado inapto 

no exame de saúde, sob a seguinte justificativa: INDEFERIDO. DE ACORDO 

COM O SUBITEM 9.15 DO EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 

2017, A JUNTA MÉDICA REVISORA INFORMA QUE O CANDIDATO FOI 

CONSIDERADO INAPTO POIS APRESENTA ACUIDADE VISUAL COM A 

MELHOR CORREÇÃO ÓPTICA NO OLHO DIREITO = PERCEPÇÃO 

LUMINOSA E NO OLHO ESQUERDO = 20/20 DEVIDO A CICATRIZ DE 

CORIORRETINITE POR TOXOPLASMOSE. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE 

ESSA É CONDIÇÃO INCAPACITANTE PRECISTA NA ALÍENA III, LETRAS (A) 

E (K) DO SUBITEM 9.15 DO EDITAL Nº 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 

2017: “III – OLHOS E VISÃO: (...) A) ACUIDADE VISUAL A SEIS METROS: 

AVALIAÇÃO DE CADA OLHO SEPARADAMENTE; ACUIDADE VISUAL 

COM A MELHOR CORREÇÃO ÓPTICA; SERÃO ACEITOS 20/20 (0,1) EM UM 

OLHO E 20/40 (0,5) NO OUTO OLHO; (...) K) LESÕES RETINIANAS (...):”. A 

CONDIÇÃO É: A) INCOMPATÍVEL COM O CARGO PRETENDIDO; B) CAPAZ 

DE GERAR ATOS INSEGUROS QUE VENHAM A COLOCAR EM RISCO A 

SEGURANÇA DO CANDIDATO OU DE OUTRAS PESSOAS. ALÉM DISSO, O 

CANDIDATO APRESENTA REDUÇÃO DA ALTURA DO ESPAÇO 

INTERDISCAL EM L5-S1, ALTERAÇÃO QUE PODE SER COMPATÍVEL COM 

DICOPATIA. Ocorre que, o Edital do concurso, no item 4.6.8, no Capítulo 

“Da Perícia Médica”, assegura que: 4.6.8 A compatibilidade entre as 

atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será 

avaliada durante o estágio probatório, na forma estabelecida no § 2º do 

art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 2002. (destaquei) A 

previsão editalícia encontra respaldo na Lei Complementar Estadual nº 114 

de 25/11/2002, que dispõe sobre o Estatuto das Pessoas Portadoras de 

Necessidades Especiais no âmbito do Estado de Mato Grosso, e, na 

Seção VI – Dos Concurso Públicos, assim prescreve: Art. 27 O órgão 

responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe 

multiprofissional composta de três profissionais capacitados, sendo dois 

deles médicos, e um profissional integrante da carreira almejada pelo 

candidato. § 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: I - 

as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; II - a 

natureza das atribuições do cargo ou emprego público a desempenhar; III - 

a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do 

ambiente de trabalho na execução das tarefas; IV - a possibilidade de uso, 

pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; 

e V - o Código Internacional de Doenças - CID e outros padrões 

reconhecidos nacional e internacionalmente. § 2º A equipe 

multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo 

ou emprego público e a deficiência do candidato durante o estágio 

probatório. (Destaquei) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento 

pacífico no sentido de que a compatibilidade ou incompatibilidade entre a 

deficiência do candidato e o exercício do cargo deve ser avaliada durante 

o estágio probatório, conforme precedentes de casos análogos ao ora 
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sub judice: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA 

RODOVIÁRIA FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. 

VISÃO MONOCULAR. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS. VERIFICAÇÃO DA (IN) COMPATIBILIDADE ENTRE A 

DEFICIÊNCIA APRESENTADA E O EXERCÍCIO DO CARGO. MOMENTO. 

ESTÁGIO PROBATÓRIO. POSSE E NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS. Nos termos do § 2º 

do art. 43 do Decreto nº 3.298/99, a (in) compatibilidade da deficiência 

apresentada, no caso de candidatos portadores de necessidades 

especiais, será verificada apenas por ocasião do estágio probatório, findo 

o qual, a teor do edital que rege o certame objeto dos autos, será 

exonerado o servidor caso se constate não haver compatibilidade. Dessa 

forma, ilegal a condita da banca examinadora de declarar inapto o 

impetrante, candidato portador de necessidades especiais, na fase de 

exame de saúde, quando, em verdade, há momento próprio para tanto. 

“Ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, 

antes do trânsito em julgado da decisão, já que inexiste, em Direito 

Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público” (MAS. N. 

0006306-34.2002.4.01.3400/DF – e-DJF1 de 28/06/2010). (STJ – AREsp: 

1097123 DF. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 

24/08/2017). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM 

EXAME MÉRICO POSTERIOR À NOMEAÇÃO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 

3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICA DE ASSEGURAR ÀS 

PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS 

DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE 

O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO 

DO PARTICULAT CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. (STJ. AgInt no AREsp 1213386/SP, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2019). Assim sendo, o ato 

administrativo da junta médica do certame que considerou, na fase de 

exame de saúde, a condição do autor como sendo incompatível com o 

cargo pretendido se mostra ilegal e, portanto, autoriza ao Poder Judiciário 

imiscuir-se na esfera administrativa para assegurar os direitos do 

candidato com deficiência, conferindo vigência à Lei 13.146/2015[1]. 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipatória e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar a inaptidão do 

autor HONORIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO no Exame de Saúde e 

determinar o seu prosseguimento nas demais fases do concurso, 

obedecida a ordem de classificação; e, de consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e 

a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005539-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - MT6286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005539-80.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME, INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório 

(conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). JOSE FRANCISCO DA SILVA ingressou com ação em 

desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE e HOSPITAL JARDIM CUIABA 

LTDA - ME, objetivando o ressarcimento do dano moral e material, em 

razão da negativa de reembolso por procedimento médico realizado em 

hospital credenciado. Citados, os reclamados não compareceram à 

audiência de conciliação, contudo, o ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO na audiência de conciliação, diante 

da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, 

CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Contudo, decreta-se a 

revelia do requerido HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA – ME. Alega o 

requerente que é usuário do serviço de saúde disponibilizado pelo 

requerido MT SAÚDE, todavia, na data de 14/02/2018, teve que arcar com 

as despesas de procedimento médico cardiológico, em hospital 

credenciado ao plano. Afirma que encontrava-se internado junto ao 

hospital requerido durante o período de 14/02/2018 a 24/02/2018, e, 

durante o tratamento médico foi constatada a necessidade de realização 

de exame de colonoscopia, a qual, necessariamente, exigia prévia 

avaliação cardiológica. Argumenta que o tratamento foi custeado pelo MT 

SAÚDE, contudo, por suposta inexistência de médico cardiologista interno 

ao hospital credenciado ao MT SAÚDE, obrigou-se a custear o valor do 

procedimento de avaliação cardiológica no montante de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais). Na data de 23/02/2018 protocolou pedido de 

reembolso junto ao requerido MT PREV, mas teve seu pedido indeferido 

ante a existência de rede credenciada à autarquia (id. 23123749). Pois 

bem. No caso concreto, resta evidente que durante a execução dos 

serviços hospitalares e ambulatoriais o requerente encontrava-se como 

usuário ativo do MT PREV, não obstante, realizou o custeio da avaliação 

cardiológica realizada pelo médico - Dr.º Marco Casarotto. Contudo, há a 

ausência de elementos que permitam reconhecer, de pronto, a inexistência 

de profissional interno ao Hospital Jardim Cuiabá, habilitado e credenciado 

ao MT PREV que pudesse realizar o procedimento médico. O requerente 

não colaciona aos autos qualquer documento hábil a comprovar a negativa 

do Hospital requerido, que justificasse a obrigatoriedade de contratação 

de atendimento médico particular. Sendo assim, resta prejudicada a 

análise da motivação da contratação particular do procedimento médico, 

se foi ato discricionário do requerente, se houve negativa do plano de 

saúde ou se trata-se de rede não credenciada. Nesse aspecto, competia 

a parte requerente fazer prova de suas alegações, uma vez que não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto aos danos morais, são 

requisitos da responsabilidade civil: fato, dano e nexo de causalidade. O 

fato não se encontra demonstrado por ausência de prova mínima. Diante 

do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MMª. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS NOLASCO DE SOUZA (INTERESSADO)

DELIR SOLDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001852-95.2019.8.11.0001 INTERESSADO: JONAS NOLASCO DE 

SOUZA, DELIR SOLDA REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A 

SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Cláusula e Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por JONAS NOLASCO DE SOUZA e DENIR SOLDA 

NOLASCO DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE DOS SERVIDORES DOESTADO DE MATO GROSSO – MT – SAÚDE, 

objetivando o reembolso da realização de cirurgia e exames. Bem como, 

danos morais. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. DECIDO O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em Juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Indefere-se 

ainda o requerimento de inversão do ônus da prova, por não ser admitido 

contra a Fazenda Pública ante à incompatibilidade com as normas de 

distribuição contempladas pelo CPC. Isso ocorre porque em favor da 

Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) de legalidade e 

legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele 

que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão 

do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do 

princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. Em 

apertada síntese, os autores afirmam serem segurados do plano de saúde 

da MTSAÚDE. No entanto, alegam que a autora Denir Solda Nolasco de 

Souza precisou realizar procedimento de saúde e o mesmo foi negado, 

uma vez que a MTSAÚDE passava por uma crise financeira. Ocorre que 

não há, nos autos, qualquer comprovação da negativa de atendimento, os 

autores trazem somente matérias jornalísticas que abordam uma suposta 

crise do MTSAÚDE. Caber-lhe-ia, pois, trazer aos autos, prova inconteste 

nesse sentido, juntando documentos emitidos pela rede hospitalar, mais 

precisamente pelos locais onde afirma ter procurado pelos serviços 

médicos, atestando que ali esteve em busca de tratamento. Este é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Recurso 

Inominado nº.: 0058459-98.2014.811.0041 Origem: Juizado Especial Cível 

de Cuiabá Recorrente(s): MT SAÚDE CUIABÁ Recorrido(s): DIVA 

GONÇALVES DA FONSECA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 03/10/2019 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – 

ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DO HOSPITAL – PLEITO DE 

REEMBOLSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – DISPONIBILIDADE DE OUTROS HOSPITAIS CREDENCIADOS 

– NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INAUGURAL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Alega a Reclamante que ao chegar no hospital São Mateus para 

ser atendida, ante a necessidade de realização de cirurgia de vesícula, se 

deparou com o descredenciamento do referido hospital com seu plano, 

tendo que ser atendida por outro plano do qual é dependente. Inexiste 

qualquer prova de pedido formal de autorização e respectiva negativa de 

cobertura ao procedimento que fora submetida a Reclamante. Ou qualquer 

prova de que a mesma tenha procurado outros hospitais e sido negado 

atendimento. Não havendo qualquer comprovação neste sentido, não 

existem indícios mínimos de qualquer conduta ilícita perpetrada pela 

Recorrente. Imperiosa a reforma da sentença para julgar improcedente a 

pretensão inaugural da Reclamante. Recurso conhecido e provido (N.U 

0058459-98.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2019, 

Publicado no DJE 07/10/2019) Isto posto, há também de se considerar que 

o pedido administrativo feito pelos autores foi indeferido, pois os recibos 

apresentados estariam fora do prazo da Portaria 017/2018. (id. 21579094) 

A Portaria 017/2018 que regulamenta os reembolsos do Mato Grosso 

Saúde dispõe que: Art. 3° Os pedidos de reembolso referentes a exames 

devem ser instruídos com os seguintes documentos: e) data de emissão 

do documento limitada a 30 (trinta) dias da data do pedido do reembolso; 

Art. 4° Os pedidos de reembolso referentes a atendimento ambulatorial 

devem ser instruídos com os seguintes documentos: e) data de emissão 

do documento limitada a 30 (trinta) dias da data do pedido do reembolso; 

Art. 5° Os pedidos de reembolso referentes à cirurgia devem ser 

instruídos com os seguintes documentos: e) data de emissão do 

documento limitada a 30 (trinta) dias da data do pedido do reembolso; 

Analisando detidamente a documentação carreada ao feito eletrônico 

pelos requerentes, observa-se o protocolo do processo se deu em 

12/04/2019 e as notas fiscais datam de 07/12/2018, 10/12/2018 e 

13/12/2018. Portanto, fica claro que os requerentes desrespeitaram o 

prazo de 30 dias da Portaria 017/2018. Desta feita, o Mato Grosso Saúde 

não está submetido às regras da ANS – Agência Nacional de Saúde 

Suplementar podendo utilizar-se dos seus regramentos de forma 

subsidiária. Sendo assim, aplica-se ao processo de reembolso as normas 

da Portaria 017/2018 e não as normas da ANS. Quanto ao pedido de 

danos morais, ainda que ocorresse descumprimento contratual tal fato, 

por si só, não teria o condão de gerar o reconhecimento de indenização 

de natureza subjetiva (dano moral). Este é o entendimento pacífico dos 

Tribunais Superiores: CIVIL E PROCESSUAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – SEGURO VIAGEM – DANOS MORAIS 

– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA EM REGRA – 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO 

DESACOLHIDO. 1 – Como anotado em precedentes (Resp 202.2504-SP, 

DJ 1.10.2001, o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar 

danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá 

margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. 

Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes 

possa trazer desconforto ao outro contratante – e normalmente o traz – 

trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, 

pela própria vida em sociedade.”. (...) (STJ, REsp nº 338.162/MG, Rel. 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, J. em 20/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 

459) Diante do exposto, e JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001601-77.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEWTON PEDRO DE MORAES 

SANTIAGO REQUERIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de 

Urgência proposta por NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO em 

desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

DOESTADO DE MATO GROSSO – MT – SAÚDE, objetivando o pagamento 

de coparticipação através de boleto bancário, bem como danos morais. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, mas 

apresentou contestação. DECIDO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 
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pedido, julgando antecipadamente a lide. Inobstante o não comparecimento 

do requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Indefere-se ainda o requerimento de inversão do 

ônus da prova, por não ser admitido contra a Fazenda Pública ante à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas pelo CPC. 

Isso ocorre porque em favor da Fazenda Pública milita presunção (ainda 

que relativa) de legalidade e legitimidade dos atos, de forma que o ônus da 

prova fica atribuído àquele que não possui a presunção, e não o contrário, 

sob pena de subversão do sistema legal de proteção ao direito 

indisponível, que decorre do princípio maior da supremacia do interesse 

público sobre o privado. Importante ressaltar que não se aplica ao MT 

SAÚDE a regra própria do Código de Defesa do Consumidor, conforme 

orienta o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA 

PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA 

PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO.PRODUTO NÃO 

OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE 

LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO 

INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à 

saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado 

sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou 

privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um 

público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a 

modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas 

jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e 

repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que 

exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o 

Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde 

administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de 

consumo. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/06/2016, DJe 16/08/2016). Em apertada síntese, afirma que é segurado 

do plano de saúde da MTSAÚDE e que sempre realizou os pagamentos 

das taxas de coparticipação através de bolteo bancário. Desta feita, alega 

que, em Maio de 2019, a coparticipação passou a ser descontada em 

folha. O Decreto nº 5.729, DE 17 DE MAIO DE 2005 regulamenta o Plano de 

Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – 

MATO GROSSO SAÚDE e dispõe: Art. 25 § 6º O pagamento das 

contribuições mensais, co-participações e demais valores dos agregados, 

serão efetuadas pelos Beneficiários através de Boleto Bancário ou 

através de outras formas que venham a ser definidas pelo MATO 

GROSSO SAÚDE. Isto posto, fica claro que o MT SAÚDE pode cobrar as 

coparticipações de forma diversa do boleto bancário a seu critério. 

Ademais, não ficaram comprovadas as alegações da parte autora no 

sentido de que está sofrendo grave indisponibilidade financeira em razão 

da modificação na forma de pagamento da coparticipação. Quanto ao 

pedido de danos morais, o jurista José dos Santos Carvalho Filho ensina 

que a marca característica da responsabilidade objetiva é a 

desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de 

culpa do agente ou do serviço, e elenca os três pressupostos 

necessários à sua aplicação: 1. ocorrência do fato administrativo; 2. o 

dano; 3. o nexo causal. Na espécie a parte autora não provou a 

ocorrência do dano, limitou-se a trazer julgados e artigos de lei sobre a 

aplicação dos danos morais, sem demonstrar a ocorrência do abalo moral 

suficiente em seu caso concreto, razão pela qual mostra-se improcedente 

o pedido de danos morais. Diante do exposto, e JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000232-30.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARINA ROSA PEREIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação ordinatória com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por MARINA ROSA PEREIRA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a declaração da isenção do 

desconto do imposto de renda direto dos seus proventos de 

aposentadoria, a suspensão imediata de tal desconto, bem como a 

restituição dos valores descontados indevidamente do meses de 

março/2015 até a data em que cessar a retenção. Citados, o Requerido 

apresentou contestação. A tutela antecipada foi deferida. DECIDO. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. No que se refere à legitimidade dos Requeridos, a Constituição 

Federal é clara quando dispõe, no caput e inciso I do Art. 157, que o 

produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pertence aos 

Estados e Distrito Federal. Assim, se valor do imposto fica nos cofres 

estaduais deve o ente público ser sujeito passivo nas eventuais ações de 

repetição de indébito. Inclusive, o STJ colocou fim à discussão com a 

edição da Súmula nº 447: “Os Estados e o Distrito Federal são partes 

legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte 

proposta por seus servidores.” Desse modo, não há dúvida de que os 

valores descontados a título de imposto de renda retidos na fonte dos 

servidores estaduais são de interesse dos estados. O cerne da questão 

consiste em definir se a autora, em razão do acometimento de cegueira 

monocular tem legítima pretensão à isenção e restituição do imposto de 

renda nos meses de março/2015 e demais até a data da sua efetiva 

suspensão. As pessoas portadoras de cegueira são isentas do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei nº 7.713/88, desde 

que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e 

possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6º. O artigo 6º, 

XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim 

disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes 

rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de 

aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os 

percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, 

alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte 

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência 

adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 

a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. A 

requerente, servidora aposentada, padece de cegueira monocular de CID- 

H54.1 e CID – H54.4 , conforme descrito no laudo médico (id. 465715). 

Logo, inexiste dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal de modo a 

declarar a isenção do imposto de renda no período março de 2015 até a 

data da sua efetiva suspensão. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE 

MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. 

DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da 

isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista 

no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença 

mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data 

de emissão do laudo oficial. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se 

conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do 

Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Recurso 

Especial não provido.” (REsp 1735616/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da 

identificação da existência do quadro médico. Nesse sentido, é a Súmula 
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nº 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É desnecessária a 

apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da 

isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda 

suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 

Ademais, a autora juntou laudo pericial que, indevidamente, afirmou que a 

doença da autora não constava no rol da Lei 7713/88. Este não é o 

entendimento dos Tribunais Superiores: EMENTA TRIBUTÁRIO. IRPF. 

ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL. 

CEGUEIRA. DEFINIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA QUE ABRANGE TANTO O 

COMPROMETIMENTO DA VISÃO NOS DOIS OLHOS COMO TAMBÉM EM 

APENAS UM. 1. Hipótese em que o recorrido foi aposentado por invalidez 

permanente em razão de cegueira irreversível no olho esquerdo e pleiteou, 

na via judicial, o reconhecimento de isenção do Imposto de Renda em 

relação aos proventos recebidos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 

7.713/1988. 2. As normas instituidoras de isenção devem ser 

interpretadas literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional). Sendo 

assim, não prevista, expressamente, a hipótese de exclusão da incidência 

do Imposto de Renda, incabível que seja feita por analogia. 3. De acordo 

com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10), da Organização Mundial de Saúde, que é 

adotada pelo SUS e estabelece as definições médicas das patologias, a 

cegueira não está restrita à perda da visão nos dois olhos, podendo ser 

diagnosticada a partir do comprometimento da visão em apenas um olho. 

Assim, mesmo que a pessoa possua visão normal em um dos olhos, 

poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira. 4. A lei não 

distingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam 

beneficiadas ou se a patologia teria que comprometer toda a visão, não 

cabendo ao intérprete fazê-lo. 5. Assim, numa interpretação literal, 

deve-se entender que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 

favorece o portador de qualquer tipo de cegueira, desde que assim 

caracterizada por definição médica. 6. Recurso Especial não provido. " 

(STJ – Segunda Turma. REsp n°. 1.196.500 – MT, Rel. Ministro Herman 

Benjamin. Julg. 02.12.2010) A parte autora juntou cálculo com o montante 

de 03/2015 a 12/2015 (id. 465650 - Pág. 2), e as fichas financeiras do 

mesmo, comprovando os descontos do imposto de renda (id. 465725). 

Diante do exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGAM-SE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à 

isenção do imposto de renda e CONDENAR o Estado de Mato Grosso a 

restituir os valores descontados no período de 03/2015 e demais até a 

data da sua efetiva suspensão, mediante comprovação, a serem 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, limitado 

ao teto deste juizado; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004961-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI SAMUEL NERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004961-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDINEI SAMUEL NERING 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

proposta por EDINEI SAMUEL NERING em face do Município de Cuiabá e do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a realização de “cirurgia de instalação 

endoscópica de cateter duplo J”. O parecer técnico emitido pelo Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT concluiu que “Há urgência para o caso devido ao 

risco de dano à função renal.”. A tutela foi deferida. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O ente 

público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da 

saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo 

direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo 

dever do Estado e de relevância pública tais serviços, não se podendo 

isentar da obrigação que lhe cabe. Portanto, é dever do Estado 

desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à redução de 

doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, visando garantir 

tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro diretrizes básicas 

para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de 

governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, 

com preferência para as atividades preventivas; e participação da 

comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está baseado no 

financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. 

Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, 

é necessário que se atente também para a estabilidade dos gastos com a 

saúde e, consequentemente, para a captação de recursos. O 

financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do artigo 195 da 

Constituição, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras 

fontes. A Emenda Constitucional n.º 29/2000, com vistas a dar maior 

estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de 

cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação, bem 

como acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, 

assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento 

e a uma maior estabilidade dos recursos. Isso se dá em prol da garantia do 

direito à saúde por meio de política pública e a estabilidade dos recursos 

de modo a impor limites à ingerência do Poder Judiciário na implementação 

de políticas públicas, em virtude do efeito multiplicador das decisões 

judiciais e a imprevisibilidade do impacto no orçamento, com reflexos nas 

ações e programas já estabelecidos pelo Poder Público. A Constituição 

Federal, ao assegurar o direito à saúde, refere-se, em princípio, à 

efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo, 

garantindo o acesso universal e igualitário, e não às situações 

individualizadas (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Ademais, é preciso ter 

cautela na apreciação dos pedidos desta natureza, sob pena do Judiciário 

imiscuir-se na esfera de competência do Executivo e do Legislativo, 

interferindo na política de distribuição de saúde a todos os cidadãos, 

priorizando o direito de uma pessoa em detrimento do direito de uma 

coletividade, por isso a necessidade de se comprovar a ineficácia 

daqueles medicamentos ou exames fornecidos pelos entes federativos, 

de modo a justificar o sacrifício do interesse público em função do 

interesse particular. Com isso, tratando de pedido de tratamento, que visa 

à garantia a saúde do cidadão, não se pode perder de vista o papel do 

médico assistente, a quem compete indica-los para melhor combater à 

enfermidade de seu paciente. No caso, se verifica no laudo médico, 

cirurgia de instalação endoscópica de cateter duplo J, em caráter de 

urgência e por correr risco de vida (id. 23100556). E garantindo que “a 

reserva do possível não pode se sobrepor ao direito constitucional de 

saúde, nem servir de justificativa para a ineficiência da administração 

pública”.(Precedente: TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

156263/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 26/11/2015). Neste sentido, 

segue jurisprudência: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE TERRESTRE – REMOÇÃO PARA 

HOSPITAL COM VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SÁUDE - DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – 

DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – 

MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – 

RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – 
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IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE – DO 

ESTADO – DESPROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O 

direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, 

mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em 

todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos, 

indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e 

irrestrita atenção (CRF, art. 196). Descabe falar em princípio da reserva do 

possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque 

eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de 

pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses 

últimos. (...) (TJMT Apelação / Remessa Necessária 127687/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, 

Publicado no DJE 05/12/2016) Isso significa, portanto, considerada a 

indiscutível primazia constitucional reconhecida à assistência à saúde, que 

a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos 

básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a 

incompetência na adequada implementação da programação orçamentária 

em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, 

pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a 

saúde dos cidadãos, a inoperância funcional dos gestores públicos na 

concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das 

pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos à 

execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas 

inscritas nos artigos 196 e 197 da Constituição da República, que 

traduzem e impõem, ao próprio Estado, um inafastável dever de 

cumprimento obrigacional, sob pena de a ilegitimidade dessa inaceitável 

omissão governamental importar em grave vulneração a direitos 

fundamentais da cidadania e que são, no contexto que ora se examina, o 

direito à saúde e o direito à vida. (STF ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. 

CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) No que 

pertine, a internação permanente e a continuidade do tratamento 

necessário, não faz jus neste momento, uma vez que a urgência descrita 

na prescrição médica se limita a realização do procedimento de instalação 

endoscópica de cateter duplo J. Assim, procedimentos subsequentes ao 

referido exame, devem ser realizados, conforme os critérios aplicados 

pela administração pública, pois o Sistema Único de Saúde – SUS está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde, nos termos das diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos 

aprovados. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção 

do sistema, e pleno atendimento dos usuários do SUS, é necessário que 

se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, 

consequentemente, para a captação de recursos, garantindo a efetivação 

de políticas públicas que alcancem a população como um todo, e 

proporcionando o acesso universal e igualitário, e não atendimentos 

casuísticos sem observar as regras gerais de acesso. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar deferida, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR os reclamados a realizarem 

a cirurgia de instalação endoscópica de cateter duplo J, nos termos do 

laudo médico, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002301-87.2018.8.11.0001 REQUERENTE: FRANCISCO EVALDO 

FERREIRA LEAL, MARIA LUCINEIDE FERREIRA LEAL REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Trata-se de ação declaratória de dependência econômica 

ajuizada por FRANCISCO EVALDO FERREIRA LEAL e MARIA LUCINEIDE 

FERREIRA LEAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a 

declaração de existência de dependência econômica da 2º requerente em 

relação ao seu filho (1º requerente), com a averbação da decisão judicial 

perante os registros públicos competentes, bem como que conste a 

informação na ficha administrativa do servidor público estadual 

requerente. Citado, o reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação, nem apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e ausência de apresentação de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. Para comprovar a dependência 

econômica, os reclamantes colacionaram nos autos os comprovantes de 

que o 1º requerente (FRANCISCO) realiza o pagamento do plano de saúde 

da 2ª requerente (MARIA) e de outras despesas médicas, bem como 

efetua transferências ocasionais para conta bancária da 2ª requerente, 

que não ultrapassam o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que se 

encontram nos ids. 15509661, 15509667,15509668 e 15509670. Além 

disso, juntaram aos autos o extrato previdenciário do INSS em nome da 2ª 

requerente, que demonstra que ela recebe R$ 1.874,00 (mil oitocentos e 

setenta e quatro reais) mensais referentes à sua aposentadoria por idade 

e a pensão por morte do seu falecido marido (id. 15509661, págs. 03 e 

04). Destaca-se que a 2ª requerente reside na cidade de Caridade/CE (id. 

15509658). Ocorre que, ainda que conste nos autos, o auxilio financeiro 

prestado pelo filho não significa que sua genitora dependesse 

economicamente dele, sendo comum que o filho, cuja mãe viúva mora em 

outra cidade, ajude em suas desposas. Portanto, tais documentos são 

insuficientes para comprovar a dependência econômica da 2ª requerente 

em relação ao 1º requerente, portanto, os reclamantes não cumpriram com 

seu ônus de provar os fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 

373, inciso I, do CPC/2015. Assim, mesmo se houvesse a instrução para a 

oitiva das testemunhas, não alteraria o presente juízo de valor. Neste 

sentido, segue jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

PAIS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO 

DEMONSTRADA. REVALORAÇÃO DA PROVA. DESCABIMENTO. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Para fins de percepção de 

pensão por morte, a dependência econômica entre os genitores e o 

segurado falecido deve ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. 

No caso dos autos, o acórdão recorrido entendeu "não comprovada a 

dependência econômica da mãe em relação ao filho de criação, ante a 

inexistência de conjunto probatório harmônico e coerente. Ausente a 

prova dependência econômica, inviável a concessão da pensão por 

morte". 3. O Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito a valoração 

probatória, possui entendimento no sentido de que "a errônea valoração 

da prova, a permitir a intervenção desta Corte na questão, é a jurídica, 

decorrente de equívoco de direito na aplicação de norma ou princípio no 

campo probatório"(AgRg no AREsp 26.857/GO, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/9/2013). In casu, verifica-se que o 

julgamento proferido pela instância ordinária não evidencia erro jurídico na 

aplicação de norma ou princípio, de modo que não se justifica a 

revaloração da prova. 4. Tendo o acórdão de origem assentado suas 

conclusões sobre a prova juntada aos autos, não se pode acolher a 

pretensão recursal sem proceder ao revolvimento do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental 

não provido. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 615.088/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

12/08/2015) PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. 

A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não, e independe de carência (Lei 8.213/91, 
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Arts. 74 e 26). 2. O Art. 16, da Lei 8.213/91 estabelece que são 

dependentes do segurado, entre outros, os genitores, desde que 

comprovada a efetiva dependência econômica. 3. A alegada dependência 

econômica da autora em relação ao filho não restou comprovada, vez que, 

à época do óbito, já era titular de benefício de pensão por morte, instituído 

por seu falecido marido. 4. Como cediço, o auxilio financeiro prestado pelo 

filho falecido não significa que a autora dependesse economicamente 

dele, sendo certo que o filho solteiro que mora com sua família, de fato 

ajuda nas despesas da casa, que incluem a sua própria manutenção. 

Precedentes do c. STJ e desta Corte Regional. 5. Apelação desprovida. 

(TRF-3 - AC: 00032609620144036104 SP 0003260-96.2014.4.03.6104, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 08/03/2016, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:14/03/2016) Ressalta-se que, a ausência da prova 

documental com elementos mínimos sobre o alegado nos autos inviabiliza a 

produção da prova testemunhal, porquanto a prova testemunhal não tem o 

condão de substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. Logo, a 

mingua de prova capaz de comprovar o alegado pelos reclamantes, não 

há necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o principal destinatário da 

prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar as diligências 

necessárias para a formação do seu convencimento, não havendo 

compatibilidade com a atual processualística a restrição desse seu poder 

de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. 

Ademais, “O Código de Processo Civil acolheu a teoria estática (ou 

clássica) do ônus da prova, distribuindo, prévia e abstratamente, o 

encargo probatório. Consoante o diploma legal em referência, ao autor 

compete provar os fatos constitutivos; ao réu, os impeditivos, 

modificativos e extintivos (art. 333, CPC) de seus respectivos direitos. (...) 

III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, 

não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não 

consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as 

consequências da ausência ou insuficiência de provas, que 

invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 

269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Segundo lição de Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, I, 32ª ed., pág. 373: “O ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ele arroladas seja admitida pelo juiz (...) Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente”. Nesse sentido é a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, vejamos: (...) é indubitável que o ônus da prova 

é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar 

todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. 

(...) (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 

em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais. E por consequência, EXTINGUI-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1017744-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO SILVA BUENO REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de Cuiabá, 

postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a 

cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citado, o requerido se manifestou. Fundamento e 

decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal 

Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 

561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração 

convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 

8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças 

salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação 

remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que 

implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei 

que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, 

a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, 

daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. 

Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a 

reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à 

incorporação do percentual de 11,98%. No caso dos autos, o Município de 

Cuiabá, com a publicação da Lei Complementar nº 152 de 28 de março de 

2007 (ESTEBELECE A POLÍTICA DE RECURSO HUMANOS E INSTITUI O 

PLANO DE CARREIRAS DO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), efetivou a 

reestruturação. A ação foi proposta passados mais de 05 (cinco anos) da 

vigência da lei que reestruturou a carreira, em 2018. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 
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561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam 

ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo 

quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de 

um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não 

provido. (STJ - AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 

10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001898-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001898-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de 

repetição de indébito proposta por MARIO AUGUSTO DA SILVA em 

desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno, com a restituição em dobro dos valores descontados, 

na quantia de R$ 1.178,06 (mil cento e setenta e oito reais e seis 

centavos). Tutela antecipatória indeferida. Dispensada audiência de 

conciliação. Citada, a parte requerida apresentou contestação. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de 07/2014 a 04/2015. A Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no 

período anterior (até 31/12/2014). Diante do exposto, reconheço a 

ilegitimidade passiva da parte requerida referente aos pedidos de 

restituição da contribuição previdenciária anteriores a janeiro/2015. Mérito. 

Considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva nos moldes acima 

exposto, passa-se a analisar os pedidos deduzidos em juízo, 

restringindo-os de 01 a 04/2015. Em síntese, diz a requerente que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral 

reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente 

colacionou aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno, no período de janeiro 

a abril/2015. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido de 

restituição em dobro, eis que não se aplica à Fazenda Pública as 

disposições do CDC. Diante do exposto: 1) RECONHECE-SE a ilegitimidade 

passiva da parte reclamada referente aos pedidos de restituição da 

contribuição previdenciária anteriores a janeiro/2015, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo sem julgamento do mérito em relação a 

esses pedidos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE 

PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2.2) Condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir à parte autora os valores descontados a título de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno no período de janeiro a abril/2015, 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; 

e juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE OAB - MT25115/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002262-56.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE LOPES DA COSTA 

FILHO REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por JOSE LOPES DA COSTA FILHO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando a conversão em pecúnia de 6 meses de 

licença-prêmio não gozada em atividade, referente aos quinquênios de 

2006/2011 e 2011/2016. Citado, o requerido não compareceu na audiência 

de conciliação, porém apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. É cediço que as licenças-prêmio e 

férias não gozadas geram direito à conversão em pecúnia, por não ter o 

requerente usufruído durante o serviço público, em razão da 

aposentadoria, marco inicial para se contar o prazo prescricional, pois 

neste momento que se rompe a relação funcional com a Administração 

Pública. Portanto, não há prescrição quinquenal a ser reconhecida neste 

caso. Convém registrar que a Lei Complementar nº 93/2003 em seu artigo 

192, extinguiu do serviço público municipal a licença-prêmio. Porém, o 

requerente pertence à área da educação, tendo como lei regulamentadora 

da categoria dos profissionais da educação, mesmo que ordinária a Lei 

4.594/2004. Assim, diante de antinomia aparente de normas, na 

impossibilidade da invocação dos princípios da hierarquia e da 
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anterioridade, deve ser aplicado o da especialidade, segundo o qual a 

norma especial prefere à norma geral, pelo menos no que se refere ao 

direito à licença prêmio, porém nada impede que a Lei Complementar n° 

93/03 continue sendo aplicada, desde que não haja incompatibilidade com 

a Lei n° 4.594/2004. Diz o artigo 57 e seguintes da Lei 4.594/2004, sobre a 

licença prêmio, vejamos: “Art. 57 Após cada qüinqüênio ininterrupto de 

efetivo exercício no serviço público municipal, o Profissional da Educação 

fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, 

com a remuneração do cargo efetivo. Parágrafo Único - Para fins da 

licença- prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de 

serviço desde seu ingresso no serviço público municipal. Sobre o tema, 

segue julgado: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LICENÇA 

PRÊMIO – COMPROVAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO - INDEFERIMENTO – 

SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – ANTAGONISMO ENTRE A LEI 

ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (LEI ORDINÁRIA Nº 

4.594/2008) E A LEI ORGÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (LC Nº 

93/2003) – INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA NA ESPECIE DOS AUTOS – 

RESOLUÇÃO DA LIDE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – 

Não há hierarquia entre a Lei Complementar Municipal (LC nº 93/2003) e a 

Lei Ordinária nº 4.594/2004, norma especial da categoria profissional 

(Profissionais da educação do Município), porquanto, ambas, tem 

fundamento em critério constitucional próprio de validade, definidores do 

campo material da competência legislativa. 2 – Assim, havendo lei 

regulamentadora da categoria dos profissionais da educação, mesmo que 

ordinária (Lei 4.494/2004), deve prevalecer sobre a lei complementar geral 

(lei 093/2003), em arrimo ao princípio da especialidade. Destarte, se 

demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da 

educação descrita no art. 2º da Lei nº 4.594/2004, é assegurado ao 

servidor o direito à licença prêmio, porque, a legislação especial deve 

prevalecer sobre a regra geral. (TJMT Apelação / Reexame Necessário 

34944/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 19/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013) (g.n.) Os 

documentos acostados aos autos pelo requerente e não contestados pelo 

requerido, informam que foram deferidos e não gozados 3 (três) meses de 

licença-prêmio do período de 2006/2011, Portaria nº 672/2016/GS/SME (id. 

22470973). E indeferidos, por aplicação da Lei Complementar nº 93/2003, 

3 (três) meses referente ao período 2011/2016 na Portaria 

nº695/2016/GS/SME, que também não foram gozados. Assim, vê-se que a 

requerida não impugnou adequadamente o direito invocado, pois não 

invalidou os documentos comprobatórios e nem juntou comprovante de 

pagamento, restando, portanto, incontroverso o direito da ex-servidora. 

Ademais, as razões deduzidas pelo requerido na peça contestatória não 

são capazes de desconstituir os fundamentos e documentos 

apresentados com a inicial, porquanto, o Supremo Tribunal Federal possui 

jurisprudência consolidada no sentido do reconhecimento do direito à 

indenização pela licença prêmio não gozadas de servidor, por motivo de 

interesse público, sob pena de enriquecimento ilícito. Deste modo, o 

requerente faz jus à percepção em espécie pela não utilização da referida 

licença, constituindo a única forma de receber o que lhe é de direito, sob 

pena de enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que se 

trata de direito adquirido. Em relação ao pedido de não incidência do 

Imposto de Renda, a súmula 136 do STJ é clara em determinar sua isenção 

no tocante à indenização da licença-prêmio, vejamos: “SÚMULA N. 136 - O 

pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não 

está sujeito ao imposto de renda. Referências: CC/1916, arts. 1.056 e 

1.534. CTN, art. 43, I e II. Lei n. 7.713/1988, arts. 3º, §§ 4º e 6º, IV e V. 

Precedentes: EREsp 32.829-SP (1ª S, 13.12.1994 — DJ 20.02.1995); REsp 

39.726-SP (2ª T, 26.10.1994 — DJ 21.11.1994); REsp 39.872-SP (2ª T, 

1º.06.1994 — DJ 20.06.1994); Primeira Seção, em 09.05.1995; DJ 

16.05.1995, p. 13.549 “ Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a 

pagar a requerente o valor correspondente a 6 (seis) meses de 

licença-prêmio, referentes aos quinquênios de 2006/2011 e 2011/2016, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, e correção 

monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação, respeitado o teto do 

juizado especial, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027146-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1027146-29.2019.8.11.0041 AUTOR(A): V. A. D. S. REU: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. VITOR ASCHAR DOS 

SANTOS, menor representado por sua genitora, Ana Virginia Aschar de 

Oliveira Macedo ajuizou a ação contra o MTPREV e o ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando o reconhecimento de dependência econômica para 

fins de recebimento de pensão por morte da avó servidora JANETE 

JOAQUIM ASCHAR, a qual detinha a guarda judicial compartilhada 

homologada judicialmente, perante a 1º Vara Especializada da Família e 

Sucessões de Cuiabá. Citado, a parte reclamada apresentou defesa. Foi 

indeferido o pedido de tutela antecipada e posteriormente reformada pelo 

Agravo de Instrumento n.10111531-25.2019.8.11.0000. Passa-se ao 

julgamento. A Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais (Publicada no DOE de 15/10/90, e 

consolidada até a LC 568/15) preleciona sobre a pensão: Art. 245. São 

beneficiários das pensões: I – vitalícia: a) cônjuge; b) a pessoa 

desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de 

pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira designado(a) que 

comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial 

própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14) 

(Redação original - c) O companheiro ou companheira designado que 

comprove união estável com entidade familiar;) d) a mãe e o pai que 

comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação 

judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14) 

(Redação original - d) A mãe e o pai que comprovam dependência 

econômica do servidor;) e) (revogado) (Revogado pela LC 124/03) II – 

temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04) b) 

(revogado) (Revogado pela LC 197/04) Redação original. b) O menor sob 

guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade; (revogado) c) o irmão 

órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, 

enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do 

servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova 

redação dada pela LC 524/14) (Redação original - c) O irmão órfão de pai 

e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a 

invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;) d) 

(revogado) (Revogado pela LC 124/03) É cediço que, em se tratando de 

pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da legislação que 

vigorava a época do óbito do servidor, inclusive, referido entendimento já 

restou sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a 

Súmula nº 340 :"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por 

morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." A propósito: (...) 2. 

A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao 

tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. 

Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à 

concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data 

do óbito do segurado".(...) 4. Não há falar em restabelecimento da pensão 
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por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da 

taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder 

Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo. 

Precedentes. (...)(STJ RECURSO REPETITIVO REsp 1369832/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

12/06/2013, DJe 07/08/2013) Extrai-se dos autos que a ex-servidora 

faleceu em 28/04/2019 (id. 21106013) e a parte reclamante protocolou 

administrativamente seu pedido de pensão de nº 215626/2019/MTPREV, o 

qual foi negado por ausência de previsão legal, através do Parecer nº 

2440/DIPREV/COBE/GECON/2019 – Id. 21106017. No caso, verifica-se que 

a Lei Complementar nº 04/1990, em 28/04/2019 – data do óbito, não previa 

a concessão de benefício de pensão a neta sob guarda judicial da 

avó/servidora pública. É sabido que a competência da Justiça da Infância 

e da Juventude será fixada quando os direitos fundamentais da criança e 

do adolescente estiverem sendo ameaçados ou violados, isto é, quando 

evidenciada, qualquer situação de risco, conforme disposto no artigo 98 

da lei nº8.069/90 c/c art.148, § único, alíneas “a” e “b”, porém não se 

verifica nos autos qualquer situação de risco, uma vez que a guarda era 

compartilhada entre a avó e a mãe. Sendo assim, a guarda compartilhada 

obsta a presunção de dependência absoluta total, visto que auxílios da 

avó destinados a implementar melhorias na sua condição social não se 

confunde com subsistência e/ou dependência (Precedente: STJ - AREsp 

2017/0148996-2, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 

19/3/2018). Ademais, o pai do requerente paga pensão alimentícia 

prestando auxílio material para o menor. Logo, a prova da prestação de 

auxílio material no sustento do neto, se dava sem ter ocorrido a perda do 

poder familiar dos pais. Assim, não é crível conceder benefícios não 

previstos em lei há época do óbito, diante da taxatividade da lei, porquanto 

não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função 

do Poder Legislativo. Portanto, a parte reclamante não cumpriu com seu 

ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe no artigo 

373, I, do CPC/2015, uma vez que tendo pais vivos e capazes, inclusive 

residindo com a mãe, cabem a esses a obrigação de manutenção do filho 

e não dos avós, não sendo possível incluí-los como dependentes dos 

avós falecidos para fins previdenciários, após a vigência da LC 197/04, 

sob pena de desvirtuar o sistema. Neste sentido, segue jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR 

MORTE. (...) 1. Hipótese em que a Corte a quo entendeu que "a 

contribuição espontânea da avó para o sustento da neta não tem o 

condão de ilidir a responsabilidade dos pais tampouco de obrigar a 

Administração a manter a subsistência da autora, arcando com ônus que, 

a rigor, deveria recair sobre seus genitores. A despeito das declarações e 

documentos que denotam que o de cujus contribuía para o sustento da 

autora, certo é que a obrigação de sustentá-la deve recair sobre seus 

genitores que, repise-se, possuem plenas condições de assumir esse 

encargo. Assim, não se pode dizer que a autora, efetivamente, dependia 

economicamente da avó". (...) (STJ AgRg no AREsp 820.984/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, 

DJe 20/05/2016) negritei APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CADASTRO DE 

DEPENDENTES MENORES SOB GUARDA JUDICIAL DO SEGURADO – AVÔ 

PATERNO - APLICAÇÃO DO ART. 245, II, “b”, DA LC N° 04/90 – 

REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 197/04 – PRINCÍPIO DA 

ESPECIALIDADE - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, DA LEI Nº 

8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – RECURSO PROVIDO – REEXAME 

PREJUDICADO. Não faz jus o cadastro de menor como dependente de 

servidor público estadual para fins de recebimento de pensão por morte, 

nos termos do art. 245, II, “b”, da LC n° 04/90, em razão da revogação da 

alínea “b” do referido artigo pela Lei Complementar nº 197/04. (...) (TJMT 

Apelação / Remessa Necessária 110253/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado 

no DJE 17/11/2015) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Preclusa a 

via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se 

Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005790-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR BOTELHO RAMOS SAMPAIO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005790-98.2019.8.11.0001 INTERESSADO: EDENIR BOTELHO RAMOS 

SAMPAIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EDENIR 

BOTELHO RAMOS SAMPAIO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a conversão em pecúnia de 15 dias de férias 

integrais, referente ao período aquisitivo de 31/05/2009 a 30/05/2010, sem 

acréscimo de 1/3, e férias proporcionais referentes ao período incompleto 

de 31/05/2012 a 31/01/2013, supostamente no valor de R$ 34.557,60 

(trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Rejeita-se a preliminar de prescrição eis que o 

prazo prescricional inicia-se a partir da aposentadoria/reserva, que no 

caso dos autos ocorreu em 01/2013. A Autora deu entrada no processo 

administrativo 170413/2013 que não se encerrou até 2016. Sendo assim, 

considerando que a propositura da ação ocorreu em 09/2019, não há que 

se falar em prescrição. É cediço que as férias geram direito a conversão 

em pecúnia quando não usufruída durante o vínculo sob o regime jurídico 

estatutário e que o servidor público, em razão da aposentadoria, não 

poderá mais gozar. Analisando a documentação juntada pela requerente, 

vê-se que foi aposentada como servidora estável/estabilizado 

constitucionalmente, ou seja, não ingressou regularmente em cargo 

efetivo. Em contrapartida, a conversão das férias em pecúnia, é um direito 

assegurado apenas aos efetivos. Nesse diapasão, o artigo 37, inciso II, da 

Constituição Federal consagra a regra de que “a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos”, de modo que, ao submeter-se à regra 

geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo, não se confundindo com a 

estabilidade, que, ao contrário, condiciona-se ao preenchimento de etapas 

subsequentes ao provimento do cargo, e trata da superação de 

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

permanência no cargo. Assim, é correto concluir que os servidores 

declarados estáveis adquirem o direito de permanecer no cargo, porém, 

sem desfrutar dos direitos e vantagens a ele vinculados, uma vez que não 

possuem efetividade, o que, repise-se, só pode ser alcançado por meio de 

concurso público. Esse é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal 

Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO 

E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. 

EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE 

INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO 

ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA 

DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. ...2. 

Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com 

estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o 

instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço 

público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e 

adquirida pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da 

Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas 

modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 

41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter 

efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da 
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estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, 

para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, 

prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele 

servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes 

da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no 

preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui 

somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora 

admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a 

progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam 

privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as 

condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o 

qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é 

titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma 

estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela 

estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não 

tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, 

quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço 

prestado no período de estabilidade excepcional, como título.... (STF - RE: 

167635 PA , Relator: Maurício Corrêa, Data de Julgamento: 17/09/1996, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 07-02-1997 PP-01355 Ement 

Vol-01856-04 PP-00732). Portanto, a requerente, não preenche os 

requisitos necessários para conversão das férias em pecúnia, porquanto 

não detém a condição de servidor efetivo. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE JURÍDICO E 

COMINATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE 

EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – CONCESSÃO DE 

VANTAGENS PECUNIÁRIAS (ABONO PERMANÊNCIA, INCORPORAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO) – VANTAGENS 

PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGENS 

NÃO ESTENDIDAS AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS 

EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT) – TEORIA DO FATO 

CONSUMADO - INAPLICABILIDADE – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE 

ADVOGADO PARA PROCURADOR MUNICIPAL – TRANSPOSIÇÃO DE 

CARGO – SÚMULA 685 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. 

Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso 

público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 

(cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada 

estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única 

garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, 

a de permanecer no serviço público. 2. Os direitos e vantagens, inclusive 

as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de 

provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente 

estáveis pelo art. 19 do ADCT. 3. A teoria do fato consumado somente 

pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que 

afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode 

ser aplicada quando a situação é contrária à lei. 4. A percepção de 

vantagens pelo Apelado, tais como abono de permanência, incorporação 

de vantagem é contrária à Carta Política, posto que aos servidores 

estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não foram 

assegurados as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na 

Administração Pública por meio de concurso. 5. Os atos que concederam 

vantagens pecuniárias ao Apelado, foram concedidos em leis municipais, 

as quais foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno deste E. Tribunal 

de Justiça, por meio das ADI’s nº 18531/2011 e 31493/2012. Assim aplicar 

a teoria do fato consumado ofende não só a Lei Maior, mas consolidaria 

uma situação fática declarada e manifestamente inconstitucional. 6. O fato 

do Apelante ter ingressado no serviço público como advogado, ter 

estabilizado extraordinariamente e, posteriormente aposentado como 

Procurador Municipal deve ser anulado, posto que fere o princípio de 

acesso ao cargo público por meio de concurso, consagrado no art. 37, II, 

da CF/88. 7. Quando o servidor público é estabilizado extraordinariamente 

(art. 19 do ADCT) em determinado cargo e, posteriormente por ato 

administrativo ou lei, passa a integrar carreira diversa daquela que 

ingressou originariamente e, sem prestar concurso público, este incorre 

em provimento derivado de cargo, ou seja, incorrerá em transposição de 

cargo, o que é vedado pela jurisprudência pátria (Súmula nº 685 do STF). 

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 62682/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001736-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DO CARMO LIMA 

SILVA REQUERIDO: INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança cumulada com Danos Morais proposta por MARIA DO CARMO 

LIMA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e contra o INDEIA - 

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a indenização das férias integrais (2014/2015), acrescido do 

terço constitucional, e férias proporcionais (2015/2016), no montante 

atualizado de R$ 42.625,56 (quarenta e dois mil, seis centos e vinte e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos). Além disso, pede indenização 

por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Citado, o 

requerido não compareceu na audiência inicial e não apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento dos requeridos à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. O Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, entidade autárquica estadual 

integrante da Administração Pública Indireta, criada pela Lei nº 4.171, de 

31 de dezembro de 1.979. Desta feita, possui administração e patrimônio 

próprio, sendo responsável pelo pagamento de seus servidores. Por esse 

motivo, reconhece-se a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso. É cediço 

que as férias geram direito a conversão em pecúnia quando não 

usufruídas durante o vínculo, tendo em vista que, a servidora pública 

aposentada, não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito 

da Administração. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. 

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal 

Federal já assentou que “não ofende a Lei Maior o deferimento de 

indenização a servidor aposentado, por férias não gozadas durante o 

período de atividade” (RE 285.323-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 226139 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 

06-05-2015)” Consta dos autos que a requerente está aposentada desde 

27/10/2015 – ATO nº 7.336/2015 (id. 21336195 - Pág. 1, bem como não 

usufruiu das férias ora pleiteadas (id. 21336194 - Pág. 24). Noticia que, 

apesar de ser requerer administrativamente as verbas, o requerido não 

efetuou o pagamento até o momento. Por outro norte, verifico que o 

requerido sequer apresentou defesa, tornando incontroverso o direito 

pleiteado. Quanto ao pedido de danos morais, o jurista José dos Santos 

Carvalho Filho ensina que a marca característica da responsabilidade 

objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 785 de 877



existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca os três 

pressupostos necessários à sua aplicação: 1. ocorrência do fato 

administrativo; 2. o dano; 3. o nexo causal. Na espécie a parte autora não 

provou a ocorrência do dano, limitou-se a trazer julgados sobre a 

aplicação dos danos morais, sem demonstrar a ocorrência do abalo moral 

suficiente em seu caso concreto, razão pela qual mostra-se improcedente 

o pedido de danos morais. Anto o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o INDEIA 

- INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar a parte autora as férias integrais (2014/2015), 

acrescido do terço constitucional, e férias proporcionais (2015/2016), a 

serem acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da 

citação, e correção monetária pelo IPCA-E, da data da aposentadoria 

(27/10/2015); respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos do 

artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016307-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LION IND E COM DE GELO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016307-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ACCA - COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, LION IND E COM DE GELO LTDA - ME REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ACCA - 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LION IND E COM DE GELO LTDA – 

ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

reconhecimento da inexistência da relação jurídica em virtude da 

declaração de inconstitucionalidade da lei 9481/10 – FUNEDS. Bem como, 

a condenação da Ré ao pagamento da repetição de indébito dos 

pagamentos oriundos das remissões declaradas nulas e a reinclusão no 

SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos à data da exclusão. Citado, o 

requerido apresentou defesa. Passa-se à apreciação. As requerentes 

informam que, no final do ano de 2016, foram notificadas - NCDJ n. 

242551/54/28/2016 – valor de R$ 11.793,23 (ACCA COMERCIO) e NCDJ n. 

232111/54/28/2016 – valor de R$ 17.340,19 (LION IND.) - cobrando um 

suposto saldo remanescente do valor original após novo abatimento, em 

cumprimento ao acórdão da ADIN nº 0100642-47.2013.8.11.000, Código 

100642/2013 - TJMT, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei 

9.481/2010 e, por consequência, do Decreto 526/2011, com efeitos ex 

tunc. O julgamento da ADIN nº 100642/2013 retirou toda a validade e 

eficácia da Lei nº 9.481/2010 e do Decreto nº 526/2011, de modo que 

todos os parcelamentos realizados sob a sua égide, mesmo quitados, 

foram cancelados e os créditos tributários restabelecidos, ipsis litteris: 

“Assim, considerando que a lei e o decreto adversados preteriram os 

contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os 

Municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do 

produto da arrecadação de impostos estaduais, afigura-se-nos imperativa 

a atribuição de efeitos ex tunc à presente ação, em ordem a ensejar a 

nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais 

regramentos, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a 

existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade 

administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de 

responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao 

levantamento, apuração e cobranças devidas.” Registra-se, por oportuno, 

que a regra nas decisões definitivas de controle concentrado de 

constitucionalidade é a aplicação do efeito ex tunc. Em síntese, isto 

significa que todos os atos praticados com fundamento na Lei nº 

9.481/2010 e no Decreto nº 526/2011 foram anulados desde o momento 

de vigência desta lei, e aqui se inclui o parcelamento realizado com a parte 

requerente. PRAZO PRESCRICIONAL Vê-se que a parte autora postula o 

reconhecimento da prescrição para a cobrança do referido crédito. A 

jurisprudência do STJ tem norteado o tema da prescrição nos seguintes 

moldes: “(...) 6.2 TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da 

prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim 

considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o 

prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu 

conhecimento pelo titular do direito. (...)” (REsp 1028592/RS, Rel. Ministra 

ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 

27/11/2009) Ainda, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

afastada a norma por inconstitucionalidade, a prescrição volta a correr por 

inteiro (AgRg nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.037.426-RS, relatoria do Ministro Humberto Martins). E, nas hipóteses em 

que se declara a inconstitucionalidade de lei na seara tributária, embora 

haja intensa discussão sobre o tema, o STF tem firmado jurisprudência 

que a data do trânsito em julgado do acórdão da ADIN é o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional. Portanto, no caso, o prazo prescricional 

teve início somente após o trânsito em julgado, ocorrido no dia 19/03/2015, 

da decisão que cancelou os parcelamentos e determinou a adoção das 

providências necessárias ao levantamento, apuração e cobrança dos 

saldos remanescentes. Esse marco da contagem da prescrição encontra 

ressonância no sistema porque o fisco, à época ante a quitação do tributo, 

sequer tinha interesse processual na propositura da execução fiscal. Ou 

seja, somente após o trânsito em julgado da declaração de 

inconstitucionalidade e, consequente, cancelamento dos parcelamentos, é 

que exsurge o direito de ação, iniciando a partir daí o prazo prescricional 

quinquenal. Desse modo, não há como ser acolhido o pedido de 

reconhecimento da inexistência da relação jurídica ensejadora das NCDJ 

n. 242551/54/28/2016 e NCDJ n. 232111/54/28/2016 porque são 

inconstitucionais a Lei nº 9.481/2010 que instituiu o FUNEDS 

(regulamentado pelo Decreto nº 526/2011) e todos os atos praticados em 

decorrência desta lei. Por isso, nulo o parcelamento e inapto à produção 

de efeitos, dentre eles, a extinção do crédito tributário. Por este mesmo 

motivo, a autora ACCA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME não faz 

jus a reinclusão no SIMPLES NACIONAL. Quanto ao caso específico da 

LION IND. E COM. DE GELO LTDA EPP, não há que se falar em reinclusão 

do mesmo no simples nacional, pois a notificação NCDJ 

232111/54/28/2016 questionada no presente processo judicial é posterior 

à emissão do termo de exclusão 927441/337/68/2014, de 18/08/2014 (id. 

13311715 - Pág. 4). De outro lado, a contagem do prazo prescricional de 

cinco anos a partir do trânsito em julgado da ADIN, 19/03/2015, não se 

expirou até a expedição da notificação de cumprimento da ADIN pela 

autoridade fiscal. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, 

desnecessária maiores digressões, uma vez que a relação tributária não é 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários nessa fase. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015535-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TONDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015535-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILLIAN TONDA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de ação de 

execução de honorários periciais arbitrados no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), no processo nº 827-73.2010.811.0003 – Código nº 

432163, em tramite junto a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT 

Citado, o executado impugnou a execução, alegando excesso, uma vez 

que a parte aplicou juros desde a data da emissão da certidão de crédito, 

para tanto junta planilha de cálculo com o montante que entende correto 

(11742929 - Pág. 2). Vê-se no id. 7263314 que razão assiste ao 

embargante, eis que os juros devem ser computados da citação. Ante o 

exposto, ACOLHE-SE os Embargos à Execução opostos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO e HOMOLOGA-SE o valor de R$ 4.135,62 (quatro mil 

cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme id. 

11742929 - Pág. 2. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá 

retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem da certidão de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001597-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001597-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEX SANDRO DA SILVA 

VALERIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de reclamação proposta por ALEX SANDRO DA SILVA VALEIRO 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual objetiva o 

recebimento do valor de R$ 35.128,83 (trinta e cinco mil cento e vinte e oito 

reais e oitenta e três centavos) referentes à diferença de subsídio de 

função privativa de grau hierárquico superior. Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa. Decido. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação e ausência de contestação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. Passa-se à apreciação. Consta na inicial que o 

requerente faz parte do Corpo da Polícia Militar Estadual e ocupou o posto 

de Subtenente desde 12/2014, fato este que ensejou sua nomeação para 

o cargo de Comandante do 2º Pelotão de Alto Taquari/MT a partir de 

02/07/2015 (BGE nº 134/SADM/15ºBPM/CRIV/2015), e que referida 

designação perdurou até 25/04/2017 (Portaria nº 3772). Assim, reclama a 

percepção de diferença de subsídio de função privativa de grau 

hierárquico superior no período. Os artigos 31 e 32 do novo Estatuto dos 

Militares do Estado de Mato Grosso – LC nº 555/2014 tratam da 

designação temporária de função, vejamos: Art. 31 A substituição que se 

caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por 

outro militar estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em 

casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar. § 

1º Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico 

superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à 

remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por 

aquela função, desde que esse período, seja igual ou superior a 30 (trinta) 

dias. § 2º O órgão de pessoal da instituição, independente de 

requerimento, deverá incluir na folha de pagamento a respectiva diferença 

salarial. (...) Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas 

funções previstas na lei de organização básica da instituição militar 

estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral. Parágrafo único. Em se 

tratando de designação para desempenho de função privativa de grau 

hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa 

designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos 

titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da 

instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a 

respectiva diferença. Analisando o conjunto probatório, observa-se que 

no exercício da designação temporária de função o requerente atendeu 

plenamente os requisitos da LC nº 555/2014, fazendo jus, portanto, à 

diferença de subsídio. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE FUNÇÃO C/C 

COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO 

HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - DESVIO COMPROVADO - PAGAMENTO 

DE DIFERENÇA SALARIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 26/93 – VIGENTE À 

ÉPOCA – DIREITO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE 

AO GRAU SUPERIOR – PRECEDENTES - VERBA HONORÁRIA FIXADA 

ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL- 

SENTENÇA RATIFICADANOS DEMAIS TERMOS. Nos termos da Lei 

Complementar Estadual nº 26/93, vigente à época dos fatos, “O servidor 

militar no exercício de cargo ou comissão, cujo desempenho seja privativo 

de posto ou graduação superior ao seu, percebe a remuneração 

correspondente ao grau imediatamente superior ao seu posto ou à sua 

graduação.” O servidor que desempenha função diversa daquela inerente 

ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus a 

reenquadramento, tem direito a perceber as diferenças remuneratórias 

relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido pela 

Administração. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser 

fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 do 

Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. 

Precedentes do STJ. (TJMT - QUARTA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO / 

REEXAME NECESSÁRIO Nº 10780/2014 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA 

CAPITAL). Assim, deve ser admitida a percepção das diferenças de 

subsídio no exercício de função privativa de grau hierárquico superior em 

decorrência de designação comprovada nos autos, sob pena de 

locupletamento ilícito da Administração Pública. O Decreto nº 2.294/2014 

ao dispor sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, determina que sejam comandados os pelotões por Oficial do 

posto de Tenente. Desse modo, considerando que o requerente, à época, 

era Subtenente e exerceu por mais de 30 (trinta) dias função privativa de 

grau hierárquico superior de 2º Tenente, faz jus às diferenças salariais 

durante todo o período. Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e CONDENA-SE o Estado de Mato Grosso a 

pagar ao requerente as diferenças de subsídio no período de 02/07/2015 

a 25/04/2017 quando exerceu função privativa de grau hierárquico 

superior, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença, cujo valor 

deve ser acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir 

da citação, e de correção monetária com base no IPCA-E da data em que 

deveriam ter sido pagas as diferenças, limitado ao teto dos Juizados 

Especiais; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por disposição legal 

não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002146-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH MARTINS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002146-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELISABETH MARTINS 

MONTEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, 

(conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por ELISABETH MARTINS MONTEIRO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE CUIABÁ, objetivando ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 

(Trinta mil reais), assim como R$ 1.054,56 (mil e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta seis centavos) pelos danos materiais. Citados, os reclamados 

não compareceram a audiência de conciliação, mas apresentaram defesa. 

Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Alega a requerente teve seu carro LIFAN 

X60, 1.8l, placa OBQ 1104, apreendido na data de 20/10/2017, em uma 

blitz, integrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) 

- Policia Militar e a SEMOB - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de 

Cuiabá, na Avenida Jacques Brunini. A parte autora afirma que o veículo 

foi indevidamente apreendido, em razão do atraso do IPVA e CRLV – 

certificado de registro e licenciamento de veículo, sendo o bem removido 

para o pátio da SEMOB. Em que pese a requerente referir-se ao ato 

administrativo ora impugnado como apreensão, não é o que extrai-se da 

documentação coligida aos autos, eis que o documento juntado se trata de 

um CRR – COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO OU REMOÇÃO (id. 

22224355 - Pág. 2). Anota-se que apreensão e a remoção de veículo não 

se confundem, pois aquela era penalidade prevista no artigo 256, IV, do 

CTB, e foi revogada pela Lei nº 13.281/2016. Já esta, se trata de medida 

administrativa, prevista no artigo 269, II, do CTB, vejamos: CAPÍTULO XVII 

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Art. 269. A autoridade de trânsito ou 

seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e 

dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas 

administrativas: I - retenção do veículo; II - remoção do veículo; Insurge-se 

o requerente contra aplicação do inciso V do art. 230 do Código Brasileiro 

de Trânsito que informa: Art. 230. Conduzir o veículo: (...) V - que não 

esteja registrado e devidamente licenciado;(...) Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; Medida administrativa - 

remoção do veículo; Compulsando os autos, verifica-se que o veículo da 

requerente foi removido ao pátio da SEMOB até a regularização da 

documentação. A autora não trouxe qualquer prova de que seu veículo 

estava regular no momento da remoção, ou seja, que estava licenciado e 

registrado para o mencionado ano. Desta feita, não há que se falar em 

ilegalidade do ato de remoção e, tão pouco, em devolução de taxas 

administrativas. Cumpre destacar que os atos administrativos gozam de 

presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir 

prova contrária para desconstituir a presunção, mediante demonstração 

inequívoca da incoerência da infração capitulada ou da existência de vício 

suficiente a caracterizar a nulidade do auto de infração. Nesse sentido, 

em caso no qual se discutiu a legalidade de ato administrativo, o Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu acórdão no mesmo sentido: 

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO 

ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTES DO 

STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO 

CTB – SENTENÇA RETIFICADA INTEGRALMENTE. 1. Não é possível aferir 

irregularidade das autuações, em especial quanto às notificações legais 

das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via 

mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para 

permitir o licenciamento do veículo. 2. Os atos administrativos gozam de 

presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da 

estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se 

transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3. Sentença retificada in 

totum. Segurança denegada. (N.U 1030619-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019). Ademais, não se admite a 

inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, haja em vista sua 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto no 

CPC revogado quanto no CPC/2015. Isso ocorre porque em favor da 

Fazenda Pública milita presunção (ainda que relativa) de legalidade e 

legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele 

que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão 

do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do 

princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. No 

que tange os supostos danos ocorridos ao veículo no pátio da SEMOB, o 

documento de id. 22224355 - Pág. 1 assinado pela requerente declara que 

a mesma recebeu o veículo nas mesmas condições da sua remoção. 

Assim, não há como se afirmar que os danos do veículo aconteceram no 

pátio da SEMOB. Por fim, ressalte-se que o dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No caso em tela, não 

se vislumbra a lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, 

fato este que afasta a alegação de dano moral. Diante do exposto, e 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001723-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001723-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: OLIMPIO DA CUNHA 

FERNANDES JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Trata-se de reclamação proposta por OLIMPIO DA CUNHA 

FERNANDES JÚNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO na qual 

objetiva indenização por danos materiais e morais decorrentes do 

parcelamento das férias, décimo terceiro e salários no ano de 2018. 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação e 

apresentou defesa intempestivamente. Passa-se à apreciação. Inobstante 

o não comparecimento do requerido na audiência de conciliação e a 

intempestividade da contestação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Rejeita-se a alegação de incompetência do Juízo, eis que não 

vislumbra-se a alegada complexidade, mormente após o julgamento do 

IRDR nº 85560/2016. Afasta-se a referência acerca do teto do Jefaz, pois 

o proveito econômico pretendido são os juros e a correção monetária do 

período, e não o valor do subsídio do requerente, como indicado na 

defesa. Verifica-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

haja vista a desnecessidade de dilação probatória, em consonância com 

artigo 355, inciso I, do CPC. O requerente alega que houve parcelamento 

das férias, décimo terceiro e salários no ano de 2018. Em razão dos 

supostos prejuízos, pretende ser indenizado em danos morais no valor de 

R$ 40.000,00, e materiais apurados em R$ 5.336,68. Analisando o 

conjunto probatório, não é possível constatar se, de fato, ocorreu os fatos 
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descritos na inicial, eis que nos holerites trazidos aos autos não consta tal 

informação. As imagens recortadas de extratos bancários, por si só, não 

se constituem em prova idônea e suficiente a comprovar o alegado. O art. 

373, I, do CPC, determina que incumbe à parte autora a prova do fato 

constitutivo do seu direito. No caso dos autos, o requerente não comprova 

os alegados danos a embasar eventual indenização de danos materiais e 

morais. De forma que, a ausência da prova documental com elementos 

mínimos sobre o alegado nos autos inviabiliza a produção da prova 

testemunhal, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de 

substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. De outro lado, a 

despeito da publicidade da referida notícia, o TJMT já decidiu que eventual 

medida adotada nesse sentido por motivo de gestão impositiva devido às 

condições financeiras do ente público face ao requisito 

arrecadatório-orçamentário não se configura como ato ilegal, senão 

vejamos ipsis litteris: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — 

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E 

DE PENSÕES DE SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO — PARCELAMENTO — TRANSITORIEDADE E 

EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA — CONSTATAÇÃO — ILEGALIDADE OU 

ABUSO DE PODER — INEXISTÊNCIA. O parcelamento de vencimentos, de 

proventos de aposentadoria e de pensões de servidores e pensionistas 

do Estado de Mato Grosso, em caráter transitório e excepcional, não 

configura ato ilegal ou abusivo capaz de malferir direito líquido e certo a 

ser amparado pelo mandado de segurança. Segurança indeferida. (N.U 

1004526-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 

19/02/2020) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007714-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007714-47.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). LUIS 

CARLOS DIAS ajuizou ação de execução de título extrajudicial de 03 

URH´s referente aos honorários de defensor dativo fixado no processo n. 

1000019-49.2019.8.11.0031, em trâmite na Vara Única de Nortelândia - 

MT, almejando o recebimento da importância atualizada de R$ 2.802,81 

(dois mil, oitocentos e dois reais, e oitenta e um centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi 

feita atualização do valor da URH antes da citação. No entanto, verifica-se 

que a tabela de honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 03 (dez) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 2.910,36 (dois mil, novecentos e dez reais e trinta e seis 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009963-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009963-68.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial de 13 URH´s referente aos honorários de defensor dativo 

fixados nos processos de códigos: 138788; 138848; 139694; 13767; 

139835; 139906; 139961; 140168; 140227; 140312; 140313; 140376 e 

140438, em trâmite na Terceira Vara da Comarca de Juína - MT, almejando 

o recebimento da importância atualizada de R$ R$ 11.846,69 (onze mil 

oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi 

feita atualização do valor da URH antes da citação. No entanto, verifica-se 

que a tabela de honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 13 (dez) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 12.611,56 (doze mil seiscentos e onze reais e cinquenta e 

seis centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006562-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006562-61.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ ajuizou ação de execução de 
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título extrajudicial de 06 URH´s referente aos honorários de defensor 

dativo fixados nos processos de códigos: 85590; 84369; 85381 e 79539, 

em trâmite na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT, 

almejando o recebimento da importância de R$ 5.379,06 (cinco mil, 

trezentos e setenta e nove reais e seis centavos). Citado, o executado 

não opôs embargos. Passa-se à apreciação. Verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor reajustado 

da unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 06 (dez) URH’s, que perfaz o montante de 

R$ 5.820,72 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e setenta e dois centavos). 

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários. 

Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las para fins do 

disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo 

de origem das certidões de crédito acerca da presente execução e 

pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

A lbuquerque e S i lva  Juíza de D i re i to  [1 ]D isponíve l : 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007713-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007713-62.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUIS CARLOS DIAS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). LUIS 

CARLOS DIAS ajuizou ação de execução de título extrajudicial de 02 

URH´s referente aos honorários de defensor dativo fixados no processo 

de código: 41422, em trâmite na Vara Única da Comarca de 

Nortelândia/MT, almejando o recebimento da importância de R$ 1.857,02 

(um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e dois centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi 

feita atualização do valor da URH antes da citação. No entanto, verifica-se 

que a tabela de honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 02 (dez) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 1.940,24 (um mil, novecentos e quarenta reais e vinte e 

quatro centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas 

e honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito 

(art. 40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007725-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007725-76.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EDER DE MOURA PAIXAO 

MEDEIROS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial de 13 URH´s referente aos honorários de defensor dativo 

fixados nos processos de códigos: 129343; 136630; 137727; 137849; 

137962; 138149; 138257; 138274; 138416; 138423; 138699; 138724 e 

138756, em trâmite na Terceira Vara da Comarca de Juína - MT, almejando 

o recebimento da importância atualizada de R$ 11.782,67 (onze mil, 

setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Citado, o 

executado não opôs embargos. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi 

feita atualização do valor da URH antes da citação. No entanto, verifica-se 

que a tabela de honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 13 (dez) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 12.611,56 (doze mil seiscentos e onze reais e cinquenta e 

seis centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1015301-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE CAMPOS COSTA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015301-68.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: HUMBERTO DE CAMPOS 

COSTA E SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por HUMBERTO DE CAMPOS COSTA E SILVA 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento 

dos honorários periciais fixados no processo nº 9155-89.2010.811.0003– 

Código nº 440486, em tramite junto a 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Citado, 

o executado apresentou embargos pugnando pela redução do valor 

pleiteado. Passa-se à apreciação. Resta clara a impossibilidade de 

redução dos valores dos honorários periciais, visto que constam de título 

executivo extrajudicial emitido pelo Juízo de Rondonópolis. A atualização 

monetária será realizada pelo DAP, consoante o disposto no Provimento 

11/2017-CM. Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos e HOMOLOGA-SE 

o crédito no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Por disposição 

legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente 
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à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Ana 

Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão 

original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-la para fins do disposto 

no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem 

da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000611-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000611-86.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA ajuizou ação de execução de título 

extrajudicial de 10 URH´s referente aos honorários de defensor dativo 

fixado n. 1691-79.2010.811.0046, em trâmite na Primeira Vara da Comarca 

de Comodoro - MT, almejando o recebimento da importância atualizada de 

R$ 9.229,81 (nove mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e um 

centavos). Citado, o executado opôs embargos impugnando a correção 

monetária feita pelo requerente. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi 

feita atualização do valor da URH antes da citação. No entanto, verifica-se 

que a tabela de honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. 

Portanto, considerando a atualização da URH na tabela de honorários da 

OAB[1] para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor 

reajustado da unidade pela própria OAB para fins de homologação do 

crédito devido. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à 

quantia correspondente e atualizada de 10 (dez) URH’s, que perfaz o 

montante de R$ 9.701,20 (nove mil setecentos e um reais e vinte 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001464-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VANESSA POLON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001464-03.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: ESTADO MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: KATIA VANESSA POLON 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença proposta pelo 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de KATIA VANESSA POLON, 

objetivando o recebimento do valor de R$ 6.658,73 (seis mil, seiscentos e 

cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) referente à condenação 

em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre a o 

valor da ação. Citado, a executada apresentou embargos alegando ser 

detentora de gratuidade de justiça. Passa-se à apreciação. O Código de 

Processo Civil delimita a aplicação da gratuidade de justiça: Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas 

judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Vê-se que a 

parte autora teve a justiça gratuita deferida na decisão de id. 13928189, 

bem como o credor não demonstra que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, razão 

pela qual, afasta-se execução de honorários advocatícios. Ante o 

exposto, ACOLHEM-SE os embargos à execução opostos por KATIA 

VANESSA POLON em razão da inexigibilidade da obrigação; e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001692-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEISA BANDEIRA SANTANA OAB - MT25918-O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001692-70.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

reclamação proposta por FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO na qual objetiva indenização por danos 

materiais e morais decorrentes do atraso no pagamento do salário e 

parcelamento do décimo terceiro no ano de 2018. Citado, o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação e apresentou defesa 

intempestivamente. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação e a 

intempestividade da contestação, diante da indisponibilidade do interesse 

público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos 

da revelia. Rejeita-se a alegação de incompetência do Juízo, eis que não 

vislumbra-se a alegada complexidade, mormente após o julgamento do 

IRDR nº 85560/2016. Afasta-se a referência acerca do teto do Jefaz, pois 
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o proveito econômico pretendido são os juros e a correção monetária do 

período, e não o valor do subsídio da requerente, como indicado na 

defesa. Verifica-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

haja vista a desnecessidade de dilação probatória, em consonância com 

artigo 355, inciso I, do CPC. A requerente alega que sofreu atraso no 

pagamento do salário no mês de dezembro/2018, bem como parcelamento 

indevido do décimo terceiro, que se prolongaram durante todo o primeiro 

semestre de 2019. Em razão dos supostos prejuízos pretende ser 

indenizada em danos morais no valor de R$ 8.000,00 e materiais, até então 

apurados em R$ 907,19. Do conjunto probatório trazido pela parte autora 

não é possível constatar se de fato ocorreu o atraso no pagamento do 

subsídio e o parcelamento do décimo terceiro no ano de 2018, eis que nos 

holerites trazidos aos autos não consta tal informação, assim como não 

juntou os extratos bancários da conta salário referente aos citados 

períodos. Matérias veiculadas em sítios eletrônicos sobre eventual 

parcelamento dos subsídios dos servidores públicos, por si só, não se 

constituem em prova idônea e suficiente a comprovar o alegado. O art. 

373, I, do CPC, determina que incumbe à parte autora a prova do fato 

constitutivo do seu direito. No caso dos autos, a requerente não comprova 

o alegado parcelamento a embasar eventual indenização de danos 

materiais e morais. De forma que, a ausência da prova documental com 

elementos mínimos sobre o alegado nos autos inviabiliza a produção da 

prova testemunhal, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de 

substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. Ademais, o TJ/MT 

enfrentando a questão decidiu que a medida adotada ocorreu por motivo 

de gestão impositiva devido às condições financeiras do ente público e 

que restou atendido o requisito arrecadatório-orçamentário, ipsis litteris: 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — PAGAMENTO DE 

VENCIMENTOS, DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES DE 

SERVIDORES E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — 

PARCELAMENTO — TRANSITORIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA 

MEDIDA — CONSTATAÇÃO — ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER — 

INEXISTÊNCIA. O parcelamento de vencimentos, de proventos de 

aposentadoria e de pensões de servidores e pensionistas do Estado de 

Mato Grosso, em caráter transitório e excepcional, não configura ato ilegal 

ou abusivo capaz de malferir direito líquido e certo a ser amparado pelo 

mandado  de  segurança .  Segurança  inde fe r ida .  (N .U 

1004526-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 

19/02/2020) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por 

disposição legal não incide condenação em custas e honorários. Submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 

9.099/95). Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004938-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA CRUZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004938-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS DA CRUZ NEVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

Ação de Cobrança proposta por LUCAS DA CRUZ NEVES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando auxílio fardamento no valor de R$ 

12.156,64 (doze mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro 

centavos) atualizados com juros e correção monetária, a título de auxílio 

fardamento. Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 
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como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001844-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES DA SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001844-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARILDES DA SILVA JARDIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. MARILDES DA 

SILVA JARDIM propôs a presente ação em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando a aposentadoria especial com integralidade 

remuneratória e paridade de vencimentos, por alegar pertencer a 

categoria da Polícia Civil Judiciária do Estado, contando com mais de 26 

(vinte e seis) anos de efetivo exercício exclusivamente policial. Citado, o 

requerido deixou de comparecer a audiência de conciliação, contudo, 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. Verifica-se a presença da ilegitimidade passiva 

do Estado, pois se tratando de pedido de aposentadoria, a pessoa jurídica 

competente para integrar no polo passivo é a entidade autárquica, com 

personalidade jurídica própria, e dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial – MT PREV, nos termos da Lei Complementar nº 

560, de 31/12/2014 (dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – 

MTPREV)[1] . Portanto, o referido MTPREV possui personalidade jurídica 

própria distinta da entidade estatal, a qual está vinculada, bem como 

autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve responder, 

isoladamente, por questões relacionadas à contribuição previdenciária, 

aposentadoria e outros elencados na legislação, cujo período seja 

posterior a 01/01/2015 (art. 57 – LC 560/2014), como no caso dos autos. 

Além disso, é cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos 

do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, 

portanto, alegando cumprir os requisitos legais para fazer jus ao 

pretendido, deve demonstrar através da apresentação mínima de 

documentos necessários para o julgamento de seu processo, pois é 

essencial que apresente o relatório da vida funcional, histórico funcional 

devidamente assinado pelo órgão competente (através de seu 

representante legal) e detalhado; fichas financeiras referente aos meses 

anteriores a interposição da presente ação; e a cópia integral do processo 

administrativo de sua aposentadoria demonstrando a negativa, com intuito 

de analisar o subsidio recebido, o interesse de agir e o tempo de serviço 

prestado no efetivo exercício em cargo de natureza estritamente 

policial[2]. Diante do exposto, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva da parte 

requerida, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - 

RPPS/MT, tem por competência: I - a gestão do Regime Próprio de 

Previdência Social dos servidores públicos estabil izados 

constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato 

Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, 

dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério 

Público de Contas e dos Defensores Públicos; II - a análise, o pagamento e 

a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário; III - 

a concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva 

remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão 

por morte devida aos seus dependentes; IV - a arrecadação dos recursos 

e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT; V - o 

gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados; VI - a 

manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis 

e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas; VII - a compensação financeira entre o Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral 

de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de 

Previdência Social; VIII - a gestão dos dados dos servidores civis e 

militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus 

pensionistas. [2] Precedente: (...) Não há falar em ilegitimidade passiva do 

Secretário de Estado de Administração, já que é ela a autoridade que 

exerce o controle da vida funcional dos servidores públicos estaduais, de 

acordo com o que dispõe o art. 29 da Lei Complementar n. 14/92. As 

informações a respeito da aposentadoria dos servidores públicos da 

educação, bem como a data do ato e o valor dos proventos daqueles, não 

se enquadram na ressalva do inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição 

Federal. Os dados pessoais dos servidores, relativos à licença prêmio e 

quinquênio, são informações sigilosas, acobertadas pelo princípio 

constitucional da privacidade. Para obtenção de referidas informações, 

necessário seja providenciada pelo interessado, autorização individual 

dos servidores. (TJMT MSCol 86155/2008, DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/06/2009, Publicado no DJE 06/07/2009)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004980-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004980-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIANE FERREIRA MARQUES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, 

(conforme o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Tutela 

de Urgência proposta por ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA em 

desfavor do Banco OLÉ CONSIGNADO E ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) em relação aos Danos Morais. Citado, os requeridos não 

compareceram à audiência de conciliação, mas o Estado apresentou 

contestação. DECIDO Extrai-se da inicial que a parte autora contraiu 

empréstimo financeiro perante instituição bancária, na modalidade de 

crédito consignado, sendo as parcelas pactuadas descontadas 

mensalmente de seus vencimentos pelo Estado de Mato Grosso, conforme 

a própria requerente havia autorizado. Alega que “no mês de outubro de 

2017 o setor financeiro do Estado (segundo Reclamado), sem consultar a 

reclamante, passou a fazer o desconto do plano MT Saúde do dependente 

da autora, diretamente na folha salarial, o que era antes cobrado via 

boleto, suspendendo o desconto do consignado, pois não havia margem 

para descontar os dois. 3. Excelência, a autora só se deu conta quando 

recebeu uma carta de cobrança do Banco Reclamado, no valor de R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais). ” Na hipótese dos autos, evidencia-se a 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, na medida em que este 

não faz parte da relação contratual, sendo apenas o intermediário, 

empregador da autora, o qual operacionaliza a cobrança das parcelas 

pactuadas por meio do desconto em folha de pagamento, mediante prévia 

autorização do servidor público tomador do empréstimo firmado na 

modalidade de crédito consignado. Partindo dessa premissa, também não 

pode o servidor público demandante pretender que se aplique o Código de 

Defesa do Consumidor, ante a inexistência relação de consumo deste com 

o Estado de Mato Grosso. Para corroborar o expendido, invoca-se a 

seguinte jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS MANEJADA EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE LAGES, QUE TÃO SOMENTE EFETIVAVA OS 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS 

FIRMADOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA 

QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, EM FACE DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO - DECISÃO 

IRRETOCÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Não pode o recorrente 

pretender obter o cancelamento de débitos em feito manejado contra quem 

não é o credor, mas apenas operacionaliza a cobrança das parcelas 

pactuadas por meio do desconto em folha de pagamentos. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. , da comarca de 

Lages (Vara da Fazenda, Ac. Trabalho e Reg. Públicos), em que é 

apelante Valdevino de Oliveira, e apelado Município de Lages: ACORDAM, 

em Segunda Câmara de Direito Público, por votação unânime, negar 

provimento ao recurso. Custas legais. (TJSC. Apelação Cível n. 312308 SC 

2007.031230-8. Segunda Câmara de Direito Público, Relator: Des. Cid 

Goulart. Data do julgamento 20 de Maio de 2009.). Como o Juizado da 

Fazenda Pública é competente apenas para processar e julgar os feitos 

em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. Excluindo-se o 

Estado de Mato Grosso, e sendo o requerido Banco OLÉ CONSIGNADO 

jurídica de direito privado que não se encontra no conceito de autarquia, 

fundação ou empresa pública, resta evidenciada a incompetência do juízo 

para processar e julgar a presente ação. Ademais, o caso em tela não se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por derradeiro, releva-se que por se tratar de 

competência absoluta, pode ser declarada de ofício e a qualquer tempo. 

Além disso, a autora demanda que a MT SAÚDE continue e efetuar os 

pagamentos por boleto bancário. Ocorre que o Instituto de Assistência à 

Saúde do Servidor do Estado – MT SAÚDE - foi criado pela Lei 

Complementar nº 127, de 11/07/2003 e se trata de uma autarquia dotada 

de personalidade jurídica de direito público. Portanto, o Estado de Mato 

Grosso é ilegítimo quanto a este pedido. Diante do exposto, tendo em vista 

a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, RECONHECE-SE a 

incompetência absoluta deste Juízo e JULGA-SE EXTINTO, sem resolução 

do mérito, o presente feito, com amparo no art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004904-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MORAIS LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004904-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE MORAIS LEAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de Ação de Cobrança 

proposta por ANDRÉ MORAIS LEÃO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando o recebimento de R$ 12.156,64 (doze mil cento e 

cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de auxílio 

fardamento. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 27 de novembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de Aspirante PM, consoante se infere da Portaria nº 

328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial do 

Estado nº 26425, página 33, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com 

relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: ”§ 2º 

O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, 

faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio 

do seu posto ou de sua graduação.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de pagamento 

do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data 

de 25/11/2014, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao 

recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento 

(id. 22967521). Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 4º dispôs: Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando 

promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão 

ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 
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juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

7.125,39 (sete mil cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), 

referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros 

moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001863-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GONCALVES BATISTA PEREIRA REQUERIDO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação proposta por MARIA APARECIDA BATISTA 

GONÇALVES PEREIRA em desfavor do MTPREV - MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA, objetivando a concessão da aposentadoria especial com 

paridade e proventos integrais por ter completado 26 anos de tempo total 

de contribuição no cargo de Investigadora da Polícia Judiciária Civil. Citado, 

o Estado de Mato Grosso não compareceu na audiência de conciliação, 

mas apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. A requerente, servidora 

pública integrante da carreira da Policia Civil, insurge-se contra a decisão 

no processo administrativo n° 239374/2018, alegando que, apesar de 

exercer atividade especial e ter completado 26 anos de tempo total de 

contribuição, teve o seu pedido de aposentaria especial indeferido. No 

âmbito do Estado de Mato Grosso a aposentadoria especial dos 

integrantes das carreiras dos Profissionais do Sistema Penitenciário está 

disciplinada na Lei Complementar nº 401/2010, que dispõe: Art. 1º Será 

adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4º, 

inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de 

provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado 

atividade de risco. Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados 

voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de 

contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo 

exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. Parágrafo único. O 

servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para 

aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por 

permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente 

ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências 

para aposentadoria compulsória. (Acrescentado pela LC 524/14) 

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos 

cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada 

voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de 

efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função. (Acrescentado 

pela LC 558/14) Observa-se que, em consulta ao site da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, a LC nº 558/14, cujo teor 

acrescentou a disposição do segundo parágrafo único ao art. 2º da LC nº 

401/2010, publicada no DOE de 29/12/14, decorre de iniciativa parlamentar 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lc-558-2014.pdf). O 

Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, das leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa 

parlamentar que, a exemplo da LC nº 558/14, tratam do regime jurídico dos 

servidores, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 

61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO 

PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 

OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, 

§ 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por 

outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do 

processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos 

Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma 

impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão 

funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a 

entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a 

nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria 

claramente prevista no art. 61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva 

legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se 

julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, DJ de 8/4/05). Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de 

concessão de medida cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do 

Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação 

em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime 

jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. 

Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica 

do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. 

Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a 

jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita 

observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via 

transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC) Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, a 

propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011 Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, a normativa 

que disponha sobre regime previdenciário dos servidores públicos é de 

iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A inserção do parágrafo único 

ao art. 2º da LC nº 401/2010, por meio da LC nº 558/14, está diretamente 

relacionada ao regime jurídico dos servidores estaduais uma vez que trata 

da aposentadoria de servidor público com impacto de natureza financeira. 
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No âmbito da doutrina, o Min. Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco esclarecem que “a iniciativa privativa visa subordinar ao seu titular 

a conveniência e oportunidade da deflagração do debate legislativo em 

torno do assunto reservado”. E complementam que “(...) o controle de 

constitucionalidade difuso, concreto, ou incidental, caracteriza-se, 

fundamentalmente, também no Direito brasileiro, pela verificação de uma 

questão concreta de inconstitucionalidade, ou seja, de dúvida quanto à 

constitucionalidade de ato normativo a ser aplicado num caso submetido à 

apreciação do Poder Judiciário. ‘É mister – diz Lucio Bittencourt – que se 

trate de uma controvérsia real, decorrente de uma situação jurídica 

objetiva’. Anote-se que não se faz imprescindível à alegação dos 

litigantes, podendo o juiz ou o Tribunal recusar-lhe aplicação, a despeito 

do silêncio das partes.”. (G.n.) Desse modo, em sede do controle difuso 

de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de iniciativa 

quanto ao parágrafo único do art. 2º da LC nº 401/2010, acrescido por 

meio da LC nº 558/14, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo. A inconstitucionalidade da norma legal 

que reduziu o tempo de contribuição para 25 anos para os profissionais 

(policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema 

socioeducativo) do sexo feminino conduz à improcedência do pedido, em 

razão da ausência do requisito legal para concessão da aposentadoria 

especial. Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) 

ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 

39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, 

e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2º 

da LC nº 401/2010, acrescentado pela LC nº 558/14; e, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado por MARIA 

APARECIDA BATISTA GONÇALVES PEREIRA em desfavor da MTPREV - 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, e 

extingue-se o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito
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TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004877-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de Ação de 

Cobrança proposta por ANDRÉ MORAIS LEÃO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, almejando o recebimento de R$ 12.156,64 (doze mil 

cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de 

auxílio fardamento. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 27 de novembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de Aspirante PM, consoante se infere da Portaria nº 

328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial do 

Estado nº 26425, página 33, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com 

relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: ”§ 2º 

O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, 

faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio 

do seu posto ou de sua graduação.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de pagamento 

do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data 

de 25/11/2014, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao 

recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento 

(id. 22965299). Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 4º dispôs: Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando 

promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão 

ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

7.125,39 (sete mil cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), 

referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros 

moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004880-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por ANDRE CARDOSO DOS SANTOS contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil reais e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 
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conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que em 05 de setembro de 2015, o 

requerente foi promovido ao Posto 2º Tenente PM, consoante se infere do 

Decreto n.º 237, de 02 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do 

Estado n.º 26611, Nº página 02, de 02 de setembro de 2015, fazendo jus 

ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e cinco reais e três centavos) 

referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de juros 

moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004886-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME CARVALHO 

LEONARDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE 

OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no valor 

atualizado de R$ 13.794,93 (treze mil reais e setecentos e noventa e 

quatro reais e noventa e três centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

em 05 de setembro de 2015, o requerente foi promovido ao Posto 2º 

Tenente PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de setembro 

de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, Nº página 02, de 

02 de setembro de 2015, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à 

regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 

574949/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de 

todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive 

o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa 

fardamento, não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e 

cinco reais e três centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004883-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME CARVALHO 

LEONARDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de 

Ação de Cobrança proposta por GUILHERME CARVALHO LEONARDO DE 

OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando o 

recebimento de R$ 12.156,64 (doze mil cento e cinquenta e seis reais e 

sessenta e quatro centavos), a título de auxílio fardamento. Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo, 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 27 de novembro de 2014 foi promovido ao Posto de 

Aspirante PM, consoante se infere da Portaria nº 328/QCG/DGP, de 27 de 

novembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26425, página 

33, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: ”§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 13296/2015 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 25/11/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento. Como forma de regulamentar o 

disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 4º dispôs: Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes 

e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes-a-Oficial, quando 

declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 15 

de dezembro de 2005. Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 7.125,39 (sete mil cento e vinte e cinco 

reais e trinta e nove centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004875-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004875-49.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIEZER FREITAS DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ELIEZER FREITAS DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e cinquenta 

reais e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

em 05 de setembro de 2014, o requerente foi promovido ao Posto 2º 

Tenente PM, consoante se infere do Decreto n.º 2.520, de 01 de setembro 

de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26364, página 09, de 01 

de setembro de 2014, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à 

regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 

579473/2014 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de 

todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive 

o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa 

fardamento, não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos) referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
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projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010013-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO NETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010013-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ATILIO NETO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ATILIO NETO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 13.794,93 (treze mil reais e setecentos e noventa e 

quatro reais e noventa e três centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

em 05 de setembro de 2015, o requerente foi promovido ao Posto 2º 

Tenente PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de setembro 

de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, Nº página 02, de 

02 de setembro de 2015, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à 

regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 

574949/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de 

todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive 

o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa 

fardamento, não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e 

cinco reais e três centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010995-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010995-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CRISTIANO FRANCO DE 

MIRANDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de danos morais 

e da verba indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 

R$ 7.075,39 (sete mil e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que em 23 de dezembro de 2014, o requerente foi promovido ao 

Posto 1º Sargento PM, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à 

regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 

14556/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de 

todos os militares que foram promovidos na data de 23/12/2014, inclusive 

o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa 

fardamento, não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Para fins de cumprimento de sentença, deve a 

parte trazer os holerites comprovando o valor do posto que ocupava 

antes de 23/12/2014. Ademais, o valor deve ser atualizado na forma do 

dispositivo abaixo. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Dessa feita, ressalte-se que o 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 
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como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No 

caso em tela, não se vislumbra a lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

mencionados, fato este que afasta a alegação de dano moral. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente o valor referente ao auxílio fardamento da promoção, ocorrida 

em 23 de dezembro de 2014, acrescido de juros moratórios calculados 

com base na caderneta de poupança, desde a citação e correção 

monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005074-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005074-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO SOUZA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Cuida-se de Ação de Cobrança 

proposta por THIAGO SOUZA OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando o recebimento de R$ 12.156,64 (doze mil cento 

e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de auxílio 

fardamento. Citado, o requerido não compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, apresentou contestação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 27 de novembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de Aspirante PM, consoante se infere da Portaria nº 

328/QCG/DGP, de 27 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial do 

Estado nº 26425, página 33, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com 

relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: ”§ 2º 

O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, 

faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio 

do seu posto ou de sua graduação.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 13296/2015 referente ao pedido de pagamento 

do auxílio fardamento de todos os militares que foram promovidos na data 

de 25/11/2014, inclusive o seu, restando incontroverso que faz jus ao 

recebimento da etapa fardamento, não tendo sido realizado o pagamento. 

Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, 

sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu artigo 4º dispôs: 

Art. 4º Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos 

Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. Contudo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao 

imposto de renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a 

natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da 

Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 7.125,39 (sete mil 

cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao auxílio 

fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com 

base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária 

pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005917-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SANTANA MARIM (AUTOR(A))

GEYSON KATSJIRO YAMASSAKI (AUTOR(A))

KAREN DE ARRUDA FORTES (AUTOR(A))

ODEZIO BORGE CARVALHO (AUTOR(A))

RAFAEL ORTIZ BATALHA (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR (AUTOR(A))

DIEGO RIBEIRO DIAS (AUTOR(A))

RAUL ALVES DE PAULA (AUTOR(A))

TIAGO DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR(A))

ELIANDRO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

ALLEXANDER BARBOSA CAMARGO SANTOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

NEIVEDY NIVALDO APARECIDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI (AUTOR(A))

EDINEI DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA (AUTOR(A))

VALDIRENE ALMEIDA BARROS (AUTOR(A))

MARCOS SILVA DE MATOS (AUTOR(A))

MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA (AUTOR(A))

IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO (AUTOR(A))

PATRICIA MAGDA RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

VAGNER ANTUNES GONCALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

ALEXANDRE CORDEIRO MOURA BATISTA (AUTOR(A))

JESSE WILLIAM FORTUNATO DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS (AUTOR(A))

ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO (AUTOR(A))

MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

ANDREIA DELMON SILVA DUQUE (AUTOR(A))

ALVARO JOSE FERREIRA FRANCO (AUTOR(A))

FLADEMIR ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA HELENA PORTELA (AUTOR(A))

FABRICIO ALBUES MACIEL (AUTOR(A))

VALDELINO BRITO GOMES (AUTOR(A))

ROBSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005917-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXANDRE CORDEIRO MOURA 
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BATISTA, MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA, EDINEI DE OLIVEIRA 

SILVA, LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA, ELIANDRO PEREIRA NETO, TIAGO 

DE SOUZA RIBEIRO, ODEZIO BORGE CARVALHO, RAFAEL ORTIZ 

BATALHA, GEYSON KATSJIRO YAMASSAKI, LUCIANA SANTANA 

MARIM, MARIA HELENA PORTELA, ALVARO JOSE FERREIRA FRANCO, 

ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO, MARCOS DA SILVA, JESSE 

WILLIAM FORTUNATO DA SILVA, IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO, 

VALDIRENE ALMEIDA BARROS, NEIVEDY NIVALDO APARECIDO 

RODRIGUES DA SILVA, DIEGO RIBEIRO DIAS, RAUL ALVES DE PAULA, 

LUIZ GONZAGA ABREU JUNIOR, ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

KAREN DE ARRUDA FORTES, FABRICIO ALBUES MACIEL, ROBSON 

FERNANDES DA SILVA, VALDELINO BRITO GOMES, FLADEMIR ANTONIO 

DE SOUZA, CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS, ANDREIA DELMON SILVA 

DUQUE, VAGNER ANTUNES GONCALVES RODRIGUES, PATRICIA MAGDA 

RODRIGUES DE PAULA, CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI, MARCOS 

SILVA DE MATOS, ALLEXANDER BARBOSA CAMARGO SANTOS DE 

ANDRADE REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação 

ordinária c/c pedido liminar inaudita altera pars proposta por ALEXANDRE 

CORDEIRO MOURA BATISTA e OUTROS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando, a retificação da data de declaração de 

conclusão do curso de formação de soldados da PM para o dia 

21/04/2009 e a garantia da promoção dos requerentes ao posto de Cabo 

da PM a partir de 21/04/2018. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. Indeferiu-se a tutela provisória de urgência (id. 12137666). 

Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Registra-se que a presente ação trata de 

ação declaratória de retificação de ato administrativo ocorrido em 

28/05/2009, constitutiva de direito de progressão (pretensão de promoção 

na graduação de Cabo da PM). A ação meramente declaratória ou 

declaratória pura é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de 

incertezas sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. 

Sobre isso, leciona o doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é 

a ação a respeito do ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza 

(relativa) do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, 

nem constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se 

torne claro (declare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se 

ver se é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só 

enunciado de existência. A prestação jurisdicional em simples 

clarificação”.( Tratado das ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 

) Em síntese, o objetivo é restrito a obter uma declaração judicial, a qual 

não conterá pedido de condenação e sequer pretensão em ordenar 

qualquer obrigação, portanto, não aplicável ao caso em comento à 

imprescritibilidade utilizada em ações puramente declaratórias. Desse 

modo, o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre 

retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que 

esta sujeita à prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO 

LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO 

QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo 

sentido, “é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito 

quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da 

ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do 

art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das 

prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura 

do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos 

EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 

05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO 

ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Assim, o 

termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que os autores 

alegam ter nascido seu direito à declaração de conclusão de curso de 

formação de soldados, isto é, a partir do dia 21/04/2009. Não havendo 

prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo 

e observada a data em que se postula o direito (21/04/2009) e o 

ajuizamento da ação (08/03/2018), a pretensão encontra-se fulminada 

pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Destaca-se que o 

requerimento administrativo nº 531235/2017 (id. 12124441) não 

suspendeu o prazo prescricional no caso concreto, vez que foi 

protocolado pelos reclamantes apenas no dia 29/09/2017, quando a 

pretensão ora tratada já estava prescrita. Posto isto, ACOLHE-SE a 

prejudicial de mérito para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão do 

pedido inicial, e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014065-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIENE ANDREA AIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014065-13.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOZIENE ANDREA AIRES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIR LEI COMPLEMENTAR Nº 607 DE 

02 DE OUTUBRO DE 2018, QUE ACRESCENTOU O ART. 124-A, À LEI 

COMPLEMENTAR Nº 04/90 C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por JOZIENE ANDREA AIRES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a redução de 50% (cinquenta por 

cento) de sua carga horária diária de trabalho, sem compensação de 

horário e sem prejuízo da remuneração, para assistência a descendente 

menor que necessita de auxílio em tempo integral. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora 

pleiteia a redução da jornada de trabalho por ser responsável pelo filho 

menor acometido de Transtorno do Espectro Autista que requer 

assistência permanente. A Convenção Internacional das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, já formalmente 

incorporada, com força, hierarquia e eficácia constitucionais, nos termos 

do art. 5º, § 3º, da CF, assegura que os Estados Partes deverão promover 

o pleno exercício de todos os direitos humanos e o respeito pela dignidade 

inerente às pessoas com deficiência. Assim, devem ser instituídos 

mecanismos que outorguem efetividade a esse direito. No âmbito 

infraconstitucional federal foi sancionado o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência por meio da Lei nº 13.146/2015, que alterou conceitos, até 

então consolidados em nosso sistema pátrio, como por exemplo, a 

extinção do absolutamente incapaz, reproduzindo o direito previsto na 

Convenção de contrair matrimônio e constituir família. No âmbito do Estado 

de Mato Grosso, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 70/2014, cujo 

teor acrescentou a disposição do art. 139-A, na Constituição Estadual. 

Contudo, referida emenda foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno 

do TJMT, nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 

184575/2015, por vício de iniciativa privativa de lei. Após sobreveio edição 

de nova norma regulamentadora, a qual acrescentou o art. 124-A da Lei 

Complementar nº 04/90 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos 

da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas 

Estaduais). Em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, observa-se que o projeto originário da LC nº 607/2018, cujo 

teor acrescentou a disposição do art. 124-A, na LC nº 04/1990, de 

iniciativa do Chefe do Executivo Estadual, foi modificado por meio de 

substitutivo integral parlamentar da lavra do Dep. Eduardo Botelho 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20180711090646222000.

pdf), alterando substancialmente o percentual da redução da jornada de 

trabalho de 25% (vinte e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento). 

O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 607/2018, tratam do 

regime jurídico dos servidores, matéria cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Desse modo, a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

estrita observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, 

por via transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC). Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, a 

propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. (ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007 = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011). Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, reproduzido 

no parágrafo único do art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa 

que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores 

públicos é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A alteração do 

projeto de Lei Complementar nº 607/2018 de autoria do Chefe do Poder 

Executivo por parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 

notadamente, das matérias relativas aos direitos e deveres dos servidores 

públicos possui impacto de natureza financeira, o que é expressamente 

vedado pelo art. 40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em 

sede do controle difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência 

de vício de iniciativa quanto ao art. 124-A, da Lei Complementar nº 04/90, 

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do 

dispositivo o que, por consequência, conduz à improcedência do pedido, 

em razão da ausência da norma estadual acerca do tema. Além do mais, 

importante consignar que a pretensão à redução da jornada de trabalho 

sob o argumento de que é servidora pública genitora de menor que 

necessita de acompanhamento e assistência, deve estar previamente 

regulamentada de forma que o administrador se paute em critérios 

objetivos para apreciação do pedido de alteração da carga horária, a fim 

de que não se viole os princípios constitucionais da legalidade e isonomia. 

O direito assegurado pela Convenção Internacional das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e introduzido ao nosso 

direito positivo interno, comprometeu os Estados Partes a efetivar 

mecanismos compensatórios e equitativos aos direitos das pessoas com 

deficiência. Dispõe o Decreto Legislativo 186/2008: “1. Os Estados Partes 

se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: a) Adotar 

todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra 

natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na 

presente Convenção; b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive 

legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e 

práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com 

deficiência; (...)” Depreende-se do texto do Decreto que não há previsão 

expressa da redução da jornada, mas sim mecanismos inclusivos que 

assegurem o direito das pessoas com deficiência, devendo ser eleito o 

meio adequado para sua efetivação. Incumbe ao Executivo estabelecer de 

que forma dará cumprimento à obrigação internacional estabelecido na 
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Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. Ao Judiciário incumbe a aplicação das leis e a 

proteção do direito das pessoas com deficiência, e se espera que este 

direito seja validamente regulamentado na maior brevidade possível, a fim 

de que lhe seja outorgado efetividade e concretude. Diante do exposto, 

DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 124-A, da Lei 

Complementar Estadual nº 04/90, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, 

“c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, 

inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, por consequência, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGUI-SE o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por disposição legal 

não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Renata 

Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019330-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019330-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSALVO APARECIDO PINTO 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ROSALVO 

APARECIDO PINTO RIBEIRO ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA PARA 

PROMOÇÃO RETROATIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA E/OU TUTELA DE EVIDÊNCIA contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando ser policial militar e que teria direito a promoção 

ao posto de 1º Tenente PM desde 2002 e ao posto de Capitão PM desde 

04/2014, por já ter cumprido o pressuposto temporal. Citado, o reclamado 

apresentou contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Passa-se ao julgamento. Afirma o 

requerente que ingressou na Polícia Militar em 1987, e que encontra-se em 

reserva remunerada como Subtenente da Polícia Militar. Alega que, desde 

2002, está apto para fazer o curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos da Policia Militar, contudo o requerido se furta em 

realiza-lo, impedindo a progressão de sua carreira. O Decreto nº 

20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). Ainda: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 

384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no 

AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo sentido, “é de 

rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do 

Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações 

anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito.”. 

Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 

305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; 

AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) OCORRÊNCIA 

DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO 

DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção. No intuito de comprovar fato interruptivo 

da contagem do prazo prescricional, o requerente colaciona cópia do 

requerimento administrativo autuado sob o nº 118449/2010 (id. 26793489), 

contudo, verifica-se sua conclusão em 07/2010 (id. 26793761, Pág. 10), 

portanto, observada a data do prosseguimento da contagem do prazo e do 

ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição 

quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto isto, DECLARA-SE a 

prescrição do pedido da inicial. E, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 
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55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005348-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005348-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRO CAETANO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ALEXANDRO CAETANO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio 

fardamento no valor atualizado de R$ 19.968,29 (dezenove mil novecentos 

e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 25 de dezembro de 2014 foi promovido ao Posto de Capitão da PM, 

consoante se infere do Decreto nº 2.672, de 23 de dezembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26442, páginas 04 e 05 (id. 

23073426), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de 

transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 13296/2015 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 25/12/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento (id. 23073425). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 

direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 12.023,06 (doze mil vinte e três 

reais e seis centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, 

acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005544-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005544-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GUILHERME HENRIQUE GAMA 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por GUILHERME HENRIQUE GAMA DE SOUZA contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 14.650,51 

(quatorze mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação, mas não compareceu à 

audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2º 

Tenente da PM, consoante se infere do Decreto nº 2.5209, de 01 de 

setembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 

09 (id. 23123726), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra 

de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento (id. 23123732). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 
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direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e 

oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio 

fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com 

base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária 

pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005476-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005476-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e cinquenta 

reais e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09 (id. 23099091), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23099107). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006114-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BENEDITO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006114-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AGNALDO BENEDITO DE 

ARRUDA E SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por AGNALDO BENEDITO DE ARRUDA E SILVA contra 

o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 15.184,60 

(quinze mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 1º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02 (id. 23360239), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 
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fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 534066/2015 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23360404). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 10.338,92 (dez mil trezentos e trinta e oito 

reais e noventa e dois centavos), referente ao auxílio fardamento do ano 

de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta 

de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE MOURA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005643-72.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLEITON DE MOURA VIANA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por CLEITON DE MOURA VIANA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 25.477,42 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta 

e sete reais e quarenta e dois centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de Major da PM, 

consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09 (id. 2318514), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23158513). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 14.910,51 (catorze mil novecentos e dez 

reais e cinquenta e um centavos), referente ao auxílio fardamento do ano 

de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta 

de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007588-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007588-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NORMA LOURENCO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por NORMA LOURENCO DA SILVA, em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando o recebimento de salário correspondente a 19 

(dezenove) dias trabalhados no exercício da função de professora 

substituta junto a Escola Estadual Professora Stela Maris Valeriano da 

Silva, no Município de Rondonópolis-MT, no período de 30/07/2018 a 

17/08/2019, bem como indenização relativa à rescisão contratual 

supostamente realizada antes do prazo final de vigência contratual, 

correspondente ao salário até a data de 30/09/2018, totalizando o 

montante de R$ 8.699,10 (oito mil seiscentos e noventa e nove reais e dez 

centavos). Citado, o Requerido deixou de comparecer a audiência de 
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conciliação, contudo, apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao julgamento. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide. Aduz a 

requerente que foi contratada temporariamente pelo requerido para 

exercício da função de professora substituta, durante o período de 

30/07/2018 a 30/09/2018, com previsão de remuneração mensal de R$ 

4.349,55 (quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos). Conforme informações da própria requerida, não houve a 

formulação de contrato físico e, com fundamento na Nota Técnica n° 

010/2018 – SEDUC de 18/08/2018, na qual proibia a contratação de 

profissionais substitutos no período compreendido entre os 03 (três) 

meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse, com fundamento na 

Lei das Eleições n° 9.504/97, ocorreu a rescisão do contrato da 

requerente de forma prematura. Alega que a administração pública 

descumpriu o prazo final de vigência do vínculo, rescindindo o contrato em 

17/08/2017, e ainda, deixou de quitar a verba salarial proporcional aos 

dezenoves dias trabalhados. Sendo assim, requer o pagamento da verba 

salarial até a data de 17/08/2019, bem como da verba indenizatória do 

período restante de vigência contratual, qual seja, 30/09/2019. Pois bem. A 

rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário, firmado 

com o Poder Público, longe de configurar ato arbitrário, caracteriza ato 

discricionário, podendo ser rescindido sempre que perecer o interesse 

público na contratação, estrito à conveniência e à oportunidade na sua 

continuação. Ademais, como bem alinhado pela própria requerente, a 

rescisão contratual se deu por força de norma eleitoral que determina a 

proibição de contratação temporária naquele período, reforçando a 

inexistência de responsabilidade da administração pública, a qual é regida 

pelo princípio da legalidade. Assim sendo, não há como prosperar o pedido 

de condenação da parte requerida ao pagamento de verba indenizatória. É 

cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se 

constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço 

público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a 

lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 

2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” (g.n.) A 

Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e 

excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão 

declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária 

deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional 

interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. A Lei 

Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a 

contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: ““Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) Verifica-se que a contratação 

temporária objeto da ação se enquadra na legislação vigente, porque, a 

prestação de serviços temporários observou o prazo máximo estabelecido 

pela legislação. Portanto, reconhece-se o cumprimento das regras 

constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo 

determinado pela administração pública, impondo-se a validade do 

contrato. A requerente colaciona aos autos a folha de registro de ponto 

assinada pela Secretaria de RH da Escola Estadual Stela Maris Valeriano 

da Silva, comprovando sua frequência durante o período de 30/07/2018 a 

17/08/2018 (id. 23896014). Corroborando com essa informação, consta 

declaração emitida pela mesma Secretaria, confirmando o vínculo 

temporário da requerente (id. 23896018). Em sede de contestação, o ente 

público reconhece a contratação temporária e confirma que a verba 

salarial da requerente não encontra-se liquidada em razão de estar em 

fase de apuração. Assim, vê-se que o requerido não impugnou 

adequadamente o direito invocado, pois não invalidou os documentos 

comprobatórios e nem juntou comprovante de pagamento, restando, 

portanto, incontroverso o direito da requerente. Deste modo, a requerente 

faz jus à percepção da verba salarial correspondente a dezenove dias 

trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o requerido ao pagamento 

em favor da parte requerente do valor correspondente ao salário de 

professora substituta junto a Escola Estadual Professora Stela Maris 

Valeriano da Silva, no Município de Rondonópolis-MT, proporcional ao 

período de 30/07/2018 a 17/08/2018, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicados à 

caderneta de poupança, da citação; e correção monetária pelo IPCA-E, da 

data do término do vínculo (17/08/2018), respeitando o teto do juizado 

especial da Fazenda Pública; por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0044337-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACIL VIANA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0044337-17.2013.8.11.0041 REQUERENTE: OTACIL VIANA BONFIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Revoga-se a decisão de id. 16502767, por não guardar 

relação com os autos. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por OTACIL VIANA BONFIM em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando que o requerido contabilize o 

tempo de serviço trabalhado como convocado da guarda patrimonial no 

cálculo para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos do 

que estabelece a legislação aplicável ao caso. Citado, o reclamado 

apresentou defesa. Passa-se ao julgamento. A Lei Complementar de nº 

279/2007 foi alterada pela L.C. nº394/10 e após pela de nº 478/12, a qual 

diz em seu artigo 4º que: Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a 
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convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão 

acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, 

quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, 

quando Praça. (Nova redação dada pela LC 394/10) § 1º Sobre o 

acréscimo de que trata o caput deste artigo, não incidirá contribuição 

previdenciária. § 2º A gratificação de que trata este artigo não será 

incorporada aos proventos de inatividade do militar, por ocasião do 

cessamento do prazo de convocação. Art. 5º A gratificação de que trata 

o Art. 4º desta lei complementar será custeada pelos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e 

pela Defensoria Pública, ou pelo Órgão Federal onde o militar da reserva 

estiver desempenhando suas atividades. (Nova redação dada pela LC 

478/12) Parágrafo único. Fica vedado o recebimento, por parte dos 

militares ativos ou inativos, de qualquer outro acréscimo remuneratório 

decorrente das atividades previstas nesta lei complementar. Ainda, a Lei 

Complementar n° 555/2014 dispõe: Art. 184 O militar da reserva 

remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do 

Governador do Estado, conforme legislação específica e/ou peculiar em 

vigor e, ainda, para compor Conselho de Justificação, Conselhos de 

Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou 

Sindicância. (...) § 2º A gratificação paga ao militar convocado, nos termos 

deste artigo, não será incorporada a sua remuneração, sendo vedada a 

incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento. 

Art. 194 O tempo de contribuição é o lapso de tempo, computado dia a dia, 

em que o militar estadual contribui para a previdência estadual. Infere-se 

dos instrumentos legais competentes para o assunto que o militar 

convocado terá direito ao recebimento tão somente de uma gratificação, a 

qual não incide contribuição previdenciária. É importante destacar que 

para que o tempo de serviço prestado na Guarda Patrimonial pelo 

requerente seja computado para efeito de tempo de efetivo serviço, este 

deveria contribuir para a previdência estadual. Considerando que a 

convocação para o serviço voluntário (como a LC 279 denomina) do autor 

autoriza apenas o recebimento de uma gratificação, não há que se falar 

em computo do tempo de convocação em tempo de efetivo serviço 

originário, haja vista não incidir contribuição sobre as gratificações que 

recebem a título do serviço de Guarda Patrimonial. Dessa forma, 

verifica-se que a pretensão do autor esta desprovida de amparo jurídico, 

não havendo a possibilidade de se computar o tempo de convocação para 

o serviço de Guarda Patrimonial como efetivo serviço, seja na modalidade 

efetiva ou averbada, pois o militar convocado não contribui para a 

previdência. Registra-se ainda, que só cabe ao Judiciário à análise quanto 

à legalidade do ato administrativo, assim sem respaldo legal o pretendido 

pela parte reclamante, a improcedência é medida que impõe. Diante do 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial. E, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020875-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROWAYNE SOARES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020875-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROWAYNE SOARES RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação de cobrança de 

adicional de insalubridade retroativo c/c danos morais proposta por 

ROWAYNE SOARES RAMOS, servidor do Sistema Socioeducativo, na qual 

pleiteia o recebimento dos valores retroativos do adicional de insalubridade 

no seu grau máximo, com fundamento na Lei Complementar 502/2013, bem 

como a condenação do ente público ao pagamento de danos morais. O 

requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a 

preliminar de prescrição, eis que a pretensão resume-se na cobrança de 

valores relativos ao período de 05 anos anteriores a propositura da ação. 

Compulsando os autos, verifica-se que por meio do Mandado de 

Segurança nº 154722/2013, impetrado pelo Sindicato da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Socioeducativo, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso reconheceu o direito da carreira em receber adicional de 

insalubridade, por similaridade aos servidores do Sistema Penitenciário. 

Alega-se que a decisão do mandamus fixou prazo para que o Estado 

regulamentasse a matéria, que se manteve inerte até a presente data. 

Segue o dispositivo da decisão do Mandado de Segurança: “Com essas 

considerações e, ratifico, em face da singularidade do caso, concedo 

parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos servidores do 

Sistema Socioeducativo a receber, mensalmente, o adicional de 

insalubridade, que, em face da ausência, no momento, de perícia para 

mensurar seu grau, entendo como justo, seja no grau mínimo. No entanto, 

fixo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de 

Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, 

para que seja implantado de conformidade com direito de cada um.” O 

requerente alega ainda que, em razão da vigência da Lei Complementar 

502/2013, a qual reconhece o direito dos servidores do poder Executivo 

do Estado de Mato Grosso que trabalham com habitualidade em locais 

insalubres em receber o adicional de insalubridade, tal direito estende-se 

aos servidores do sistema socioeducativo e deve, supostamente, 

alcançar período anterior a vigência da norma. Aduz que a norma entrou 

em vigor no ano de 2013, contudo, apenas reconheceu o direito aos 

servidores, sendo assim, julga a necessidade de pagamento retroativo da 

mencionada verba em seu grau máximo no período de 05 anos anteriores 

a propositura da ação. Sendo assim, pretende o requerente o pagamento 

retroativo do adicional de insalubridade correspondente ao período de 

2009 a 2013, além da condenação do requerido ao pagamento de danos 

morais em razão da omissão quanto ao pagamento. De plano não há como 

acolher a tese apresentada pelo requerente, ante a impossibilidade de 

retroatividade da norma complementar, não havendo a possibilidade de 

referida lei retroagir para alcançar a situação da mesma, sob pena de 

ofensa aos artigos 5º , inciso XXXVI , da Constituição Federal e 6º , da Lei 

de Introdução ao Código Civil. Em relação ao período posterior a vigência 

da norma, em acesso no site do TJ-MT ao andamento do Mandado de 

Segurança vê-se que não foi interposto recurso contra o acórdão, 

encontrando-se em fase de execução. Extrai-se do inteiro teor do acórdão 

que a Turma concedeu a segurança parcial porque o escalonamento dos 

graus depende não apenas de regulamentação, mas também em se 

identificar os lugares insalubres, o percentual do adicional para cada 

patamar e quais servidores seriam abrangidos, uma vez que nem todos os 

servidores teriam contato direto com os adolescentes. Portanto, o acórdão 

reconheceu o direito, porém demandaria regulamentação frente aos vários 

aspectos declinados na decisão. O acórdão também decidiu sobre a 

fixação do grau mínimo do valor do adicional de insalubridade uma vez que 

não havia perícia que pudesse estabelecer os parâmetros de gradação, 

até que a matéria fosse regulamentada. Ademais, o acórdão estabeleceu 

as providências que deveriam ser tomadas na hipótese de não 

cumprimento do prazo de 90 dias para edição de norma pela Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos, no sentido de que os autos 

deveriam ser encaminhados para a “Procuradoria Geral de Justiça para 

apuração de responsabilidade administrativa e criminal.” Observa-se, 

desse modo, que o acórdão reconheceu o direito, mas o valor da 

gradação foi condicionado à regulamentação, sobretudo em face da 

ausência de norma legal. Enquanto isso entendeu-se como justo o 

pagamento no patamar mínimo. Além disso, a Súmula vinculante 37 do 

Supremo Tribunal Federal preceitua que “Não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob o fundamento de isonomia”. O acórdão foi objetivo em 

reconhecer o direito e a continuidade do seu pagamento em grau mínimo 

até que a matéria seja devidamente regulamentada. Diante do resultado da 

demanda, não há que se falar na condenação do requerido ao pagamento 
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de danos morais. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005371-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MACHADO BORTONCELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005371-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HELENA MACHADO 

BORTONCELLO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Julgamento Antecipado da Lide 

proposta por HELENA MACHADO BORTONCELLO, objetivando a 

conversão em pecúnia das férias do período de 2018/2019, acrescido do 

terço constitucional, na quantia de R$ 33.710,61 (trinta e três mil 

setecentos e dez reais e sessenta e um centavos). Citado, o requerido 

não compareceu na audiência de conciliação, contudo, apresentou 

contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. É cediço que a licença-prêmio e as férias geram 

direito a conversão em pecúnia quando não usufruída durante o vínculo 

sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, em razão da 

aposentadoria, não poderá mais gozar, iniciando-se o prazo prescricional 

a partir da aposentadoria/reserva, que no caso dos autos ocorreu em 

05/2019. O requerente carreou documento em que a própria administração 

reconhece o direito a 01 mês de férias relativas ao período de 2018/2019, 

as quais, não foram usufruídas, nem convertidas em espécie e não foram 

averbadas para contagem de tempo em dobro para aposentadoria. O 

requerido não impugnou o direito invocado e não juntou comprovante de 

pagamento, não desconstituindo os fundamentos e documentos 

apresentados com a inicial. Desse modo, a requerente faz jus à 

percepção em espécie pela não utilização das referidas férias integrais, 

única forma de receber o que lhe é de direito, sob pena de enriquecimento 

sem causa da Administração, uma vez que se trata de direito adquirido.[1] 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à requerente as 

férias integrais do período aquisitivo de 2018/2019, acrescido do 

respectivo terço constitucional, no valor de R$ 33.710,61 (trinta e três mil 

setecentos e dez reais e sessenta e um centavos), a ser acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, 

ambos da citação, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] "AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA. MÉRITO – 

SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LINCENÇA 

PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE – VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA. A prescrição ao direito de requerer 

indenização referente às licenças-prêmios não gozadas tem início com o 

ato de aposentadoria. Comprovado que o servidor aposentado não 

usufruiu as vantagens que adquiriu durante a atividade no serviço público, 

a Fazenda Estadual deve indenizá-lo em pecúnia.". (Ag 125344/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0047621-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LUIZA PELLIZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0047621-62.2015.8.11.0041 REQUERENTE: TEREZINHA LUIZA PELLIZARI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da categoria 

servidor público estadual - da carreira dos Profissionais do Sistema Único 

de Saúde, postula a incorporação do percentual de 11,98% na 

remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que 

antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da 

conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do 

pedido. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O 

Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso 

Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua 

remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das 

diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, o autor, servidor público do sistema único de saúde do Estado 

de Mato Grosso, teve a carreira reestruturada aos 29/12/2004, com a 

publicação da Lei 8269/2004. A ação foi proposta no ano de 2015. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
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Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). g.n. “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

No mesmo sentido as decisões mais recentes de Tribunais Estaduais: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NOVOS 

PADRÕES DE VENCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Segundo precedente qualificado do STF (RE 561836/RN), “o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma restruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.” 2. Considerando que houve reestruturação remuneratória dos 

cargos integrantes das carreiras do magistério do Estado de Goiás, com a 

Lei n. 13.909/2001, e tendo sido proposta a ação após decorridos cinco 

anos, a contar da data da reestruturação da carreira, impõe-se a extinção 

do feito em razão da prescrição de todas as parcelas eventualmente 

devidas. 3. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §§ 1º 

e 11º, do CPC, observada a respectiva limitação legal. 4. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – Apelação Cível n.º 

5036439.06.2017.8.09.0097 – 5 ª CÂMARA CÍVEL – COMARCA DE 

JUSSARA, Relator: Ds. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Publicado 

em: 05-04-2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPOSIÇÃO DE 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO 

RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Supremo Tribunal Federal, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, 

recentemente transitado em julgado, consagrou o entendimento acerca do 

direito dos servidores públicos à recomposição da defasagem 

eventualmente ocorrida com a conversão da moeda, limitada, por sua vez, 

à lei que reestrutura a remuneração do servidor e/ou fixa novos padrões 

remuneratórios 2 - No presente caso, a Lei Estadual nº 1.534/2004, que 

tratou sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR dos 

Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, trouxe uma 

nova tabela vencimental, assim, atua ela como limitadora no tempo, para 

fins da contagem do prazo prescricional. 3 - Recurso conhecido e 

improvido. Decisão unânime. g.n. (TJTO – Apelação Cível n.º 

0009059-24.2019.827.0000 - 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, Relatora: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Publicado em: 

28-05-2019). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei 

152/2007 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 

5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de 

acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem". Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE 

MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da 

pretensão e EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, com amparo 

no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR 

PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020929-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020929-90.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL JOSE DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Obrigacional de Fazer 

com Pedido de Tutela Antecipada proposta por MANOEL JOSE DE 

SIQUEIRA ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a 

anulação do ato que excluiu o requerente do quadro de acesso a 

promoção ao posto de Cabo da PMMT na modalidade de ressarcimento por 

preterição a contar de 08/2012. Citado, o requerido apresentou 

contestação. DECIDO. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Extraio dos autos que o requerente se 

encontra na graduação de Soldado da CBM-MT e pleiteia sua promoção a 

Cabo do CBM-MT, com efeitos retroativos a contar de agosto/2012, mês 

da suposta preterição. O requerente afirma que cumpriu todos os 

requisitos necessários à promoção, bem como os motivos utilizados para 

sua exclusão do quadro de acesso não foram justos. O Decreto nº 

2468/2010 de 29 de março de 2010 (Aprova o Regulamento de promoção 

de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências), assim dispõe: Art. 13 São 

requisitos indispensáveis para a promoção: I - ter completado até a data 

da promoção interstício mínimo previsto; II - estar no mínimo no 

comportamento bom; III - ser considerado possuidor de idoneidade moral; 

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta 

médica da Diretoria de Saúde; V - ser considerado apto no teste de 

aptidão física (TAF); VI - ter avaliação de desempenho individual 

satisfatória; VII - haver vaga; VIII - ter concluído, com aproveitamento, o 

curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da 

graduação superior; IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional 

(TAP). § 1º Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a 

idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo. Com base nas normas 

descritas acima, verifico que o legislador fez questão de reiterar os 

requisitos para concorrer à promoção, a qual incluiu como essencial a 

idoneidade moral. Em análise ao conjunto probatório, constata-se, que a 

Comissão de Avaliação de Praças, em obediência ao previsto no §1° do 

artigo 13 do Decreto nº 2.468/2010, concluiu que o autor não preenchia o 

requisito subjetivo para a promoção, qual seja, idoneidade moral, pela 

existência de três processos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Alega o requerente que apenas um deles possui relevância, 

eis que os outros tratam-se de ação de execução fiscal e ação criminal 

que o requerente figura como vítima. Aduz que a ação criminal nº 

922-33.2007.811.0028, que tramita junto a vara única da comarca de 

Poconé/MT e que o requerente responde pela prática do crime capitulado 

no art. 17 da Lei 10826/03, não poderia motivar sua exclusão, tendo em 

vista a inexistência de condenação penal transitada em julgado. Todavia, 

como o quadro fático demonstra que o autor não preencheu os requisitos 

para a pretendida promoção e diante da ausência de prova em sentido 

contrário à decisão da Comissão de Avaliação de Praças, não há como se 

acolher os pedidos. A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal é de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência 

no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de militar no 

quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, 

desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição, litteris: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO 

DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. 1. Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao 
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princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a 

legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de 

acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde 

que previsto o ressarcimento em caso de absolvição. 2. Precedentes. 3. 

Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 356.119/RN, Rel. Min. 

Ellen Gracie. Primeira Turma. DJe de 7/2/2003).” (g.n) “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO DE OFICIAL 

DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. RESSARCIMENTO. 

PRECEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência 

(CB/88, artigo 5º, LVII) no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial 

militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em 

processo criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em 

caso de absolvição. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega 

provimento.” (RE 459.320-AgR/PI, Rel Min. Eros Grau, Segunda Turma. Dje 

de 23/5/2008). Não consta nos autos se o autor foi absolvido no processo 

criminal a qual responde para que seja assegurado seu direito a promoção 

em ressarcimento de preterição. Registro ainda, que só cabe ao Judiciário 

à análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao Comando 

da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, selecionar e 

promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso Tribunal: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - POLICIAL 

MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 

EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE 

GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS 

ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO 

IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo administrativo, a 

atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do 

procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso 

qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de 

conveniência e oportunidade. Se no procedimento administrativo 

demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se 

mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. O ato administrativo que se apresenta formalmente 

perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser 

mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as instâncias penal, civil e 

administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual somente 

há repercussão no processo administrativo, quando a instância penal 

manifesta-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua 

autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 11985/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial; e, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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EDINHO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005810-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDINHO RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por EDINHO RODRIGUES DE AMORIM contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 8.823,29 (oito 

mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Citado, o 

requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo, 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 3º 

Tenente da PM, consoante se infere do Boletim Especial nº 015 de de 03 

de setembro de 2014, página 03 (id. 23211561, pág. 3), fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” Com relação 

à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, conforme disposição do art. 204, da Lei Complementar nº 

555/2014: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 

1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 1 23211563). Aplica-se a SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014), aprovada pela Turma 

Recursal Única em 19/09/2017. Contudo, analisando detidamente os 

cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 5.188,40 (cinco mil cento e 

oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao auxílio fardamento 

do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006828-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO GONCALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006828-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ MARIO GONCALVES 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). LUIZ MARIO 

GONCALVES BARBOSA, servidor militar, ajuizou a ação contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, almejando “a confirmação da tutela pleiteada, para 

declarar o direito ao enquadramento funcional por progressão, supradita a 

progressão do autor promovendo-o ao posto de 2º Tenente PM no ano de 

2012, e no ano de 2014 o posto de 1º Tenente PM e em dezembro de 2016 

ao posto de Capitão PM. Pela legislação em vigor sem qualquer sanção 

administrativa ou fato impeditivo do direito à progressão e por haver vagas 

disponíveis para tal pedido.” Citada, a parte reclamada não compareceu na 

audiência inicial, contudo apresentou defesa. Contudo, não são aplicados 

os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Passa-se ao julgamento. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do 

pedido. Verifica-se que a ação meramente declaratória ou declaratória 

pura é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas 

sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, 

leciona o doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a 

respeito do ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) 

do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, nem 

constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se torne 

claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se 

é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só 

enunciado de existência. A prestação jurisdicional em simples 

clarificação”.( Tratado das ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 

) Portanto, o objetivo é restrito a obter uma declaração judicial, a qual não 

conterá pedido de condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer 

obrigação, portanto não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade 

utilizada em ações puramente declaratórias, por pretender sua 

reclassificação para ser promovido, e a consequência desta preterição do 

direito a promoção é ser ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, 

é cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre 

retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que 

esta sujeita à prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO 

LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO 

QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo no ano de 2012. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo 

ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se 

postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido 

para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005860-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005860-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JORGE RAMOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por JORGE 

RAMOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento 

da verba indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 

8.823,29 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo, 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 3º 

Sargento da PM, consoante se infere do Boletim Especial nº 015 de 03 de 

setembro de 2014, página 02, 03 e 04 (id. 23221918, pág. 3), fazendo jus 

ao auxílio fardamento. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” Com relação 

à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, conforme disposição do art. 204, da Lei Complementar nº 

555/2014: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 

1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” O requerente colaciona aos autos o 

processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23221919). Aplica-se a SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014), aprovada pela Turma 

Recursal Única em 19/09/2017. Contudo, analisando detidamente os 

cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 5.188,40 (cinco mil cento e 

oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao auxílio fardamento 

do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021184-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA LUCIA FIGUEIRA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021184-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILDA LUCIA FIGUEIRA 

BALBINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A parte autora, integrante da 

categoria servidora pública estadual comissionada com vínculo junto a 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, postula a incorporação 

do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas 

reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Extrai-se da contestação a defesa da improcedência do pedido. 

Fundamento e decido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. Ademais, na inicial a parte reclamante traz documentos que 

comprovam que trata-se de servidora comissionada que exerce suas 

funções junto a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ora, a 

relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a Administração existiu 

por determinação constitucional, não se aplicando as mesmas regras 

estatutárias. Trata-se, pois, de uma relação jurídico-administrativa, em que 

os direitos não se confundem com os dos servidores estatutários. Ainda 

que a parte requerente preste serviços por longos anos ao reclamado, 

não transmuda a natureza da relação. Da análise do contexto probatório, 

observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que 

lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, 

no sentido de comprovar o seu vínculo efetivo com o Estado, pois dentre 

os documentos apresentados consta como regime especial (cargo 

comissionado), não trazendo quaisquer elementos a elidir essa 

informação. Deste modo, resta claro e inequívoco que a relação entre as 

partes advém de um vínculo excepcional, e, portanto precário. Os 

servidores comissionados não se confundem com os servidores em 

sentido estrito, impondo-se a improcedência do pedido. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 
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registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008267-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MINEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

APARECIDO CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008267-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDO CLAUDINEI 

RIBEIRO DOS SANTOS, AMILTON MINEIRO DE ARAUJO REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de Ação Declaratória c/c 

Antecipação de Tutela ajuizada por APARECIDO CLAUDINEI RIBEIRO DOS 

SANTOS e outro em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando 

“compelir o Requerido a garantir aos Militares Requerentes que 

preenchiam os requisitos necessários a promoção de abril ou setembro de 

2014 e foram preteridos de seu direito, a figurarem na listagem do limite 

quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT para 

promoção a graduação de CABO PMMT a contar de 29 de Novembro de 

2004 (art. 30, inciso VIII da lei 10.079/2014), nas mesmas condições dos 

militares que figuram na referida publicação OU; a partir de 05/09/2014 a 

contar da data de conclusão do CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS g) 

Requer ainda seja julgada procedente a presente ação para garantir o 

direito às promoções subsequentes dos autores, considerando cumprido 

o interstício legal para cada graduação posterior, na eventualidade de 

serem promovidos de forma retroativa à graduação de terceiros sargentos 

a contar de setembro de 2014;”. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. Afirma a parte reclamante que 

foram preteridos a sua promoção ao posto de Cabo da PMMT e, 

posteriormente, ao posto de 3º sargento da PMMT, apesar de terem 

cumprido todos os requisitos necessários à promoção. O Estatuto dos 

Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a 

LC 580/16) conceitua que “Art. 80 A promoção constitui ato administrativo 

e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da 

ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente 

superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O ato 

administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica”. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. Após 

houve a criação da Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe 

sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da 

ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato 

Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma 

seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências), vejamos: 

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem 

requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no 

posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - 

ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto 

em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Assim, em que pese à parte 

reclamante ter demonstrado o interstício mínimo de tempo, este não trouxe 

aos autos provas suficientes do cumprimento dos demais requisitos 

indispensáveis previstos na Lei nº 10.076/2014, para fazer jus ao direito 

pretendido. Assim, não há que se falar em ilegalidade do ato praticado pelo 

requerido. A propósito: (...) Consoante tratar-se de direito à promoção 

para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de 

requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010. Cabe à 

Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, 

verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 

2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à 

promoção, (...) (TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015) Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se ainda, que só cabe ao 

Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao 

Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, 

selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

descritos na inicial, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 
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o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo 

recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001831-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY COSTA MARQUES AMARILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001831-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROSENY COSTA MARQUES 

AMARILHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Cobrança ajuizada por ROSENY COSTA MARQUES 

AMARILHA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

conversão em pecúnia das férias proporcionais 1/12 não gozadas em 

atividade, correspondente a 16 dias de férias do ano de 2014, 

supostamente no valor de R$ 8.333,28 (oito mil trezentos e trinta e três 

reais e vinte e oito centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Rejeita-se a preliminar de prescrição eis 

que o prazo prescricional inicia-se a partir da aposentadoria/reserva, que 

no caso dos autos ocorreu em 09/2014. Sendo assim, considerando que a 

propositura da ação ocorreu em 07/2019, não há que se falar em 

prescrição. É cediço que as férias geram direito a conversão em pecúnia 

quando não usufruída durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e 

que o servidor público, em razão da aposentadoria, não poderá mais 

gozar. Analisando a documentação juntada pela requerente, vê-se que foi 

aposentada como servidora estável/estabilizado constitucionalmente, ou 

seja, não ingressou regularmente em cargo efetivo. Em contrapartida, a 

conversão das férias em pecúnia, é um direito assegurado apenas aos 

efetivos. Nesse diapasão, o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal 

consagra a regra de que “a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos”, de modo que, ao submeter-se à regra geral, o servidor 

adquire a qualidade de efetivo, não se confundindo com a estabilidade, 

que, ao contrário, condiciona-se ao preenchimento de etapas 

subsequentes ao provimento do cargo, e trata da superação de 

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

permanência no cargo. Assim, é correto concluir que os servidores 

declarados estáveis adquirem o direito de permanecer no cargo, porém, 

sem desfrutar dos direitos e vantagens a ele vinculados, uma vez que não 

possuem efetividade, o que, repise-se, só pode ser alcançado por meio de 

concurso público. Esse é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal 

Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO 

E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. 

EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE 

INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO 

ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA 

DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. ...2. 

Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com 

estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o 

instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço 

público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e 

adquirida pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da 

Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas 

modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 

41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter 

efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da 

estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, 

para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, 

prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele 

servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes 

da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no 

preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui 

somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora 

admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a 

progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam 

privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as 

condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o 

qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é 

titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma 

estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela 

estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não 

tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, 

quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço 

prestado no período de estabilidade excepcional, como título.... (STF - RE: 

167635 PA , Relator: Maurício Corrêa, Data de Julgamento: 17/09/1996, 

Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 07-02-1997 PP-01355 Ement 

Vol-01856-04 PP-00732). Portanto, a requerente, não preenche os 

requisitos necessários para conversão das férias em pecúnia, porquanto 

não detém a condição de servidor efetivo. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANULATÓRIA DE JURÍDICO E 

COMINATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE 

EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19 DO ADCT – CONCESSÃO DE 

VANTAGENS PECUNIÁRIAS (ABONO PERMANÊNCIA, INCORPORAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO) – VANTAGENS 

PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES EFETIVOS INGRESSOS 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO – VANTAGENS 

NÃO ESTENDIDAS AOS SERVIDORES ESTABILIZADOS 

EXTRAORDINARIAMENTE (ART. 19 DO ADCT) – TEORIA DO FATO 

CONSUMADO - INAPLICABILIDADE – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE 

ADVOGADO PARA PROCURADOR MUNICIPAL – TRANSPOSIÇÃO DE 

CARGO – SÚMULA 685 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. 

Às pessoas que ingressaram no serviço público sem prestar concurso 

público e, ao tempo da promulgação da atual constituição, contavam com 5 

(cinco) anos ou mais, o legislador constituinte conferiu a denominada 

estabilidade extraordinária, a teor do art. 19 do ADCT. Esta é a única 

garantia que o constituinte conferiu a este grupo de servidores, qual seja, 

a de permanecer no serviço público. 2. Os direitos e vantagens, inclusive 

as pecuniárias, instituídos em benefício de ocupantes de cargos de 

provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente 

estáveis pelo art. 19 do ADCT. 3. A teoria do fato consumado somente 

pode ser aplicada para acomodar e consolidar relações sociais que 

afrontam ou contrariam o ordenamento jurídico, ou seja, tal teoria não pode 

ser aplicada quando a situação é contrária à lei. 4. A percepção de 

vantagens pelo Apelado, tais como abono de permanência, incorporação 

de vantagem é contrária à Carta Política, posto que aos servidores 

estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não foram 

assegurados as mesmas garantias dos servidores que ingressaram na 

Administração Pública por meio de concurso. 5. Os atos que concederam 

vantagens pecuniárias ao Apelado, foram concedidos em leis municipais, 

as quais foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno deste E. Tribunal 

de Justiça, por meio das ADI’s nº 18531/2011 e 31493/2012. Assim aplicar 

a teoria do fato consumado ofende não só a Lei Maior, mas consolidaria 

uma situação fática declarada e manifestamente inconstitucional. 6. O fato 

do Apelante ter ingressado no serviço público como advogado, ter 

estabilizado extraordinariamente e, posteriormente aposentado como 

Procurador Municipal deve ser anulado, posto que fere o princípio de 

acesso ao cargo público por meio de concurso, consagrado no art. 37, II, 

da CF/88. 7. Quando o servidor público é estabilizado extraordinariamente 

(art. 19 do ADCT) em determinado cargo e, posteriormente por ato 

administrativo ou lei, passa a integrar carreira diversa daquela que 

ingressou originariamente e, sem prestar concurso público, este incorre 

em provimento derivado de cargo, ou seja, incorrerá em transposição de 

cargo, o que é vedado pela jurisprudência pátria (Súmula nº 685 do STF). 

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 62682/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE). Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulado na inicial; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 
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processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006762-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONEY GALDINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006762-45.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELIONEY GALDINO DE 

FIGUEIREDO REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE 

CRÉDITOS TRABALHISTAS” proposta por ELIONEY GALDINO DE 

FIGUEIREDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a 

declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados com a 

administração pública para exercer a função de técnico administrativo 

educacional, reconhecimento da unicidade do vínculo no período de 

20/08/2007 a 22/12/2017 para que seja determinado o pagamento dos 

salários correspondentes ai período de interrupção dos contratos de 

trabalho, além do pagamento do 13º salário, férias acompanhada do terço 

constitucional, abono constitucional e do FGTS sobre sua remuneração 

mensal correspondente a todo o período de exercício. Citada, a parte 

reclamada apresentou a contestação. DECIDO. Dispõe no artigo 1º do 

Decreto – Lei nº 20.910/32, que: "Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." Assim, considerando que o vínculo comprovado 

perdurou entre os períodos de 20/08/2007 a 22/12/2017, reconhece-se a 

prescrição da pretensão autoral do período anterior a 15/02/2014. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Quanto às verbas não prescritas, cumpre ressaltar que os contratos 

temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma 

excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista 

que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, vejamos: “Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” Observa-se, 

ainda, o § 2º do artigo alhures mencionado que preceitua que “A não 

observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a 

punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF 

estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público.” Tal contratação regulamentará o regime jurídico 

administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e 

diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. 

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, 

não se aplicando a CLT. Note-se que o art. 37, IX, CF, previu a 

necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou-se o 

Decreto 88, de 11 de maio de 2015, a fim de regulamentar as previsões 

contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de 

carreira, estabelecendo que: “Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração 

Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso 

poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos neste Decreto. Art. 2º Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou 

professores visitantes, inclusive estrangeiros: a) pela Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso; b) pela Secretaria de Estado de 

Educação; (g.n.) (...) Art. 8º As contratações de pessoal por tempo 

determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas 

hipóteses previstas no Art. 2°, incisos I e III, deste decreto; II – 12 (doze) 

meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, 

deste decreto; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos 

Arts. 2°, inciso VI, 3°, 4°, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6°, deste decreto; 

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 

4°, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação 

temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. 

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados 

apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o 

interesse público assim o exigir. (...)” (g.n.) No caso dos autos, a 

contratação ocorreu nos períodos de 20/08/2007 a 22/12/2017, conforme 

documentos juntados nos id's. 18060437, 18060439, 18060440, 

18060693, 18060695, 18060697, 18060699, 18060700, 18060702, 

18060703, 18060704, 18060705, 18060707 e 18060708. Vê-se que a 

espécie de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis que 

ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da 

contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto 

ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade 

dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie 

de relação. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF: “ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE 

VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, 

TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À 

PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016)” De consequência, aplica-se o art. 19-A, da lei 8036/90. Art. 

19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001). Como contrato 

temporário possui natureza precária e excepcional, sua nulidade outorga 

somente direito ao saldo de salário e FGTS, sendo assim, rejeita-se os 

demais pedidos. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO 

TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR 

CONCURSADO POSSUI. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade 

dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de 

FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 
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14/02/2014 a 22/12/2017, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, 

desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que 

deveria ter sido adimplidos, respeitando o teto dos Juizados Especiais; e, 

de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LUCIANO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000310-42.2019.8.11.0001 INTERESSADO: HUGO LUCIANO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. HUGO LUCIANO 

DE ALMEIDA interpôs a ação ordinária de cobrança c/c danos morais em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO na qual a parte requerente 

pretende o recebimento de honorários periciais fixados nos autos do 

processo Código 407474, no valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e 

oitenta reais), bem como indenização a título de danos morais no valor de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Citado, o requerido deixou de 

comparecer a audiência de conciliação, contudo, apresentou contestação. 

Assim, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. Alega o requerente ter sido nomeado e efetivado a prestação 

de serviços periciais de odontólogo nos autos do processo nº 

15397-91.2015.811.0002 – Código 407474 – Juízo da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande , contudo, deixou de receber os honorários 

periciais fixados na Certidão de Crédito colacionada ao id. 17903475, no 

valor de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais). Desta feita, requer 

a condenação do requerido ao pagamento integral do valor fixado a título 

de honorários periciais, bem como indenização à título de danos morais no 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sob a alegação de omissão 

de pagamento até a presente data. Diante da certidão de crédito expedida 

pela própria administração pública em 21/01/2019, que reconhece que o 

requerente foi nomeado pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande para execução de perícia, resta incontroversa o direito ao 

recebimento dos honorários periciais fixados em R$ 1.480,00 (mil 

quatrocentos e oitenta reais). Intenta ainda o requerente, a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais. Não 

evidencia-se os requisitos para a condenação por dano moral. O dano 

extrapatrimonial passível de indenização é aquele consistente na lesão a 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Contudo, no caso dos autos, não houve lesão 

grave a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que 

afasta a ocorrência de dano moral. Ante o exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR o 

ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) a título de honorários periciais 

fixados nos autos do processo nº 15397-91.2015.811.0002 – Código 

407474 – Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande; e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a 

parte requerente para que apresente a certidão original na Secretaria 

deste juízo, que deverá retê-las para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, 

do Provimento 11/2017-CM. Oficie-se ao juízo de origem da certidão de 

crédito acerca da presente ação e pagamento. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009967-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON SANTOS DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009967-82.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VANDERSON SANTOS DA 

TRINDADE REU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “Ação de Cobrança de Créditos 

Trabalhistas” ajuizada por VANDERSON SANTOS DA TRINDADE em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual se postula a declaração de 

unicidade dos contratos de servidor comissionado pactuados no período 

de 08/09/2008 a 17/06/2013, bem como sua nulidade, além do recebimento 

de verbas rescisórias, compreendendo FGTS + 40%, aviso prévio, 13º 

proporcional, férias + 1/3 durante todo o período de vigência contratual 

decorrentes do cargo em comissão. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. Passa-se a decisão. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO Consta dos autos que o requerente exerceu função em 

comissão para o cargo de D.A.S. 6 durante o período de 08/09/2008 a 

17/06/2013 (id. 18541981). Extrai-se da contestação a arguição da 

prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. 

Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Considerando que 

o vinculo alegado perdurou apenas entre o período de 08/09/2008 a 

17/06/2013, bem como foi interposta a ação em 11/03/2019, conclui-se 

pelo reconhecimento da incidência da prescrição quinquenal. Não havendo 

prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem de prazo 

e observando a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, 

a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à 

Fazenda Pública. Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO 

suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e 

EXTINGUIR o processo, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030448-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DUROURE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1030448-66.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALINE DUROURE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS 

TRABALHISTAS proposta por ALINE DUROURE DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ consubstanciada em contratos temporários 

sucessivos para exercer a função de professora junto a Secretaria 

Municipal de Educação no período de 06/02/2012 a 21/12/2018, 

objetivando o reconhecimento da unicidade do vínculo para que seja 

determinado o pagamento dos salários correspondentes ao período de 

interrupção dos contratos de trabalho, além do pagamento do 13º salário, 

férias acompanhada do terço constitucional, abono constitucional e do 

FGTS sobre sua remuneração mensal correspondente a todo o período de 

exercício. Citada, a parte reclamada apresentou a contestação. Passa-se 

ao julgamento. I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A requerente não 

compareceu à audiência de conciliação, contudo justificou a ausência. 

Desse modo, acolhe-se a justificativa juntada no id. 27341543, afastando 

a contumácia, bem como deixa-se de renovar o ato, em razão do 

desinteresse dos requeridos em conciliar, eis que também não 

compareceram à audiência anteriormente designada. II - PRELIMINAR 

Segundo o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 

1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas anteriores a julho/2014, haja vista que a ação foi distribuída no 

dia 10/07/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição das parcelas do 

período anterior a julho/2014. Superada as preliminares, passa-se à 

análise do mérito. III - MÉRITO É cediço que os contratos temporários 

possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de 

contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. § 2º 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, 

verifica-se que trata de norma específica, não se aplicando a CLT ao 

presente caso, eis que in casu a relação é jurídico administrativa[1]. No 

mais, resta observar que aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 

93/03 e a Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal 

por tempo determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração 

Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados 

mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo 

Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação 

no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso 

dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 

2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) 

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de 

natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com 

fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Vê-se que a reiterada contratação temporária da reclamante 

não se enquadra na legislação, porque, mesmo existindo “intervalos” entre 

as contratações, bem como alteração de funções junto à Secretaria de 

Educação, a prestação de serviços temporários extrapola o prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido pela lei. Portanto, deve ser 

reconhecido o descumprimento das regras constitucionais relativos à 

contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade dos contratos. De consequência, aplica-se o art. 

19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário. A jurisprudência do STF é nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016) Como contrato temporário possui natureza precária e 

excepcional, sua nulidade outorga somente direito ao saldo de salário e 

FGTS, sendo assim, rejeita-se os demais pedidos. Por fim, NÃO É 

POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES 

DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Diante do 

exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR A NULIDADE dos contratos 

temporários pactuados no período de 06/02/2012 a 21/12/2018 e 

CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de 8% sobre a 

remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter 

recolhido pelo empregador a título de FGTS) a parte reclamante, no período 

de 10/11/2014 a 21/12/2018, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo 

IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando o teto dos 

Juizados Especiais; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Intime-se a parte reclamante para apresentar as fichas 

financeiras do período não prescrito e a planilha de cálculo, para fins de 

futura execução. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] 
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Precedente: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO (...) 2. Não obstante, “O 

fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em 

razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma 

automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua 

natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência 

da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro 

Joaquim Barbosa).(...) 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, 

não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 

477, §8º, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de 

verbas tipicamente celetistas. (TJMT Ap 27331/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005708-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005708-67.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADERSON EVANGELISTA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ADERSON 

EVANGELISTA DA SILVA, servidor militar, ajuizou a ação contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “NO MÉRITO A PROCEDÊNCIA, a 

confirmação da tutela pleiteada, para declarar o direito ao enquadramento 

funcional por progressão, supradita a progressão do autor promovendo-o 

ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2012, e no ano de 2014 o posto de 

1º Tenente PM e em dezembro de 2016 ao posto de Capitão PM. Pela 

legislação em vigor sem qualquer sanção administrativa ou fato impeditivo 

do direito à progressão e por haver vagas disponíveis para tal pedido” 

Citada, a parte reclamada não compareceu na audiência inicial, contudo 

apresentou defesa. Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia 

contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do interesse público, 

consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao 

julgamento. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal 

e, no mérito, a defesa da improcedência do pedido. Verifica-se que a ação 

meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como 

objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou 

inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador 

Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não 

ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se 

postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ) Portanto, o objetivo é 

restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de 

condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto 

não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações 

puramente declaratórias, por pretender sua reclassificação para ser 

promovido, e a consequência desta preterição do direito a promoção é ser 

ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 
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infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo no ano de 2012. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo 

ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se 

postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido 

para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005399-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BARBOSA TEIXEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005399-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELIAS BARBOSA TEIXEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ELIAS BARBOSA 

TEIXEIRA JUNIOR, servidor militar, ajuizou a ação contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando “NO MÉRITO A PROCEDÊNCIA, a confirmação 

da tutela pleiteada, para declarar o direito ao enquadramento funcional por 

progressão, supradita a progressão do autor promovendo-o ao posto de 

2º Tenente BMMT no ano de 2012, e no ano de 2014 o posto de 1º 

Tenente BMMT e em 2016 ao posto de Capitão BMMT. Pela legislação em 

vigor sem qualquer sanção administrativa ou fato impeditivo do direito à 

progressão e por haver vagas disponíveis para tal pedido” Citada, a parte 

reclamada não compareceu na audiência inicial, contudo apresentou 

defesa. Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia contra o 

Reclamado, diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. 

Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, no 

mérito, a defesa da improcedência do pedido. Verifica-se que a ação 

meramente declaratória ou declaratória pura é aquela que tem como 

objetivo apenas a eliminação de incertezas sobre a existência ou 

inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, leciona o doutrinador 

Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a respeito do ser ou não 

ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) do enunciado que se 

postula; por ele, não se pede condenação, nem constituição, nem 

mandamento, nem execução. Só se pede que se torne claro (de-clare), 

que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se é, ou se não é, 

a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só enunciado de 

existência. A prestação jurisdicional em simples clarificação”.( Tratado das 

ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 ) Portanto, o objetivo é 

restrito a obter uma declaração judicial, a qual não conterá pedido de 

condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer obrigação, portanto 

não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade utilizada em ações 

puramente declaratórias, por pretender sua reclassificação para ser 

promovido, e a consequência desta preterição do direito a promoção é ser 

ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, é cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 
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antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo no ano de 2012. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo 

ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se 

postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido 

para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003878-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELO BISPO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003878-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIO MARCELO BISPO DE 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

“ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais” proposta 

por MARIO MARCELO BISPO DE CAMPOS em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento 

do adicional de periculosidade retroativo aos últimos cinco anos, o 

pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada que 

supostamente deixaram de ser gozadas, bem como a condenação do 

requerido ao pagamento de danos morais. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora relata que é 

servidor público da categoria de Técnico de manutenção da infraestrutura 

da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá e exerce a função de 

vigilante lotado em uma das unidades da Secretaria municipal de educação 

desde 02/2000. Defende que o exercício da função de vigilante é 

suficiente a lhe garantir o direito ao recebimento do adicional de 

periculosidade, em cumprimento ao artigo 7º, XXIII da CF c/c artigo 193 da 

CLT, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da referida verba 

indenizatória. Aduz ainda que, apesar de trabalhar sob regime de plantões 

noturnos de escala 12x60, supostamente não lhe é assegurado intervalo 

intrajornada para descanso e alimentação, requerendo portanto, o 

reconhecimento do período para contraprestação financeira como horas 

extras. Pois bem. O requerente é servidor efetivo municipal, portanto, 

regido por regime próprio cujas regras encontram-se elencadas na lei 

complementar nº 220/2010, portanto, não há que se falar em aplicação da 

CLT aos servidores estatutários. O mencionado Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Cuiabá estabelece que: “Art. 56. O detentor de 

mandato eletivo e os Secretários Municipais serão remunerados 

exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo 

de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer 

caso, o disposto no art. 49, X e XI desta lei. O cargo de Técnico de 

Manutenção de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação é 

regulamentada pela Lei 4.594/2004 a qual prevê como funções do cargo 

“exerce as funções de zeladoria, atendimento, vigilância, limpeza, apoio na 

confecção e distribuição da alimentação escolar e manutenção da 

infra-estrutura.” A referida norma reitera a vedação quanto ao pagamento 

de qualquer verba adicional, informando que o subsídio dos profissionais 

da educação já incorpora verba indenizatória correspondente ao exercício 

da função, senão vejamos: Art. 47. O sistema remuneratório dos 

Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie 

remuneratória, exceto o previsto nesta Lei. Parágrafo Único - O subsídio 

ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias e demais vantagens 

pecuniárias atualmente percebidas pelos profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação, inclusive adicionais e gratificações. Assim, ante a 

ausência de previsão no âmbito municipal acerca do pagamento do 

adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais 

estatutários, rejeita-se o pedido. Alega ainda o requerente, suposta 

omissão do requerido quanto a concessão de intervalo intrajornada, 

requerendo, portanto, o pagamento de horas extras correspondentes as 

horas de intervalo trabalhadas. Em exordial, o requerente trouxe apenas 

fichas financeiras e holerites, documentações hábeis a comprovar 

exclusivamente a natureza e tempo de seu vínculo com o requerido. 

Entretanto, não há como verificar se efetivamente, o requerido deixou de 

conceder o intervalo intrajornada que seria devido como tenta argumentar 

o requerente. Não há como mensurar, entre outros fatores, o tempo 

efetivo de serviço entre as jornadas de trabalho, a ocorrência do 

descanso e intervalos para refeições, se lhe foi omitido qual o período da 

suposta omissão e, por consequência, se seriam devidas as horas extras. 

Portanto, as alegações feitas e os documentos elencados são 

insuficientes para demonstrar o direito postulado, sendo a improcedência 

a medida que se impõe. Intenta ainda o requerente, a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais. Contudo, 

no caso dos autos, como amplamente demonstrado e em razão do 

resultado da demanda, não se evidencia qualquer lesão grave aos direitos 

da personalidade, fato este que afasta a ocorrência de dano moral. Por 

fim, indefere-se o requerimento de inversão do ônus da prova porque não 

se admite contra a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as 

normas de distribuição contempladas no Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com 

supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000903-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDES MARIA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000903-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILDES MARIA DA SILVA 

TEIXEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de ação de obrigação de fazer para redução da jornada de 

trabalho com pedido de tutela antecipada proposta por NILDES MARIA DA 

SILVA TEIXEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando 

a redução de 50% (cinquenta por cento) de sua carga horária diária de 

trabalho, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, 

para assistência a descendente menor que necessita de auxílio em tempo 

integral. Citado, o requerido não compareceu na audiência de conciliação e 

não apresentou defesa. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação e a ausência de 

contestação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. A parte autora pleiteia a redução da jornada de 

trabalho por ser responsável pela filha menor acometida de Transtorno do 

Espectro Autista que requer assistência permanente. A Convenção 

Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, já formalmente incorporada, com força, hierarquia e eficácia 

constitucionais, nos termos do art. 5º, § 3º, da CF, assegura que os 

Estados Partes deverão promover o pleno exercício de todos os direitos 

humanos e o respeito pela dignidade inerente às pessoas com deficiência. 

Assim, devem ser instituídos mecanismos que outorguem efetividade a 

esse direito. No âmbito infraconstitucional federal foi sancionado o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência por meio da Lei nº 13.146/2015, que 

alterou conceitos, até então consolidados em nosso sistema pátrio, como 

por exemplo, a extinção do absolutamente incapaz, reproduzindo o direito 

previsto na Convenção de contrair matrimônio e constituir família. No 

âmbito do Estado de Mato Grosso, foi promulgada a Emenda Constitucional 

nº 70/2014, cujo teor acrescentou a disposição do art. 139-A, na 

Constituição Estadual. Contudo, referida emenda foi declarada 

inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJMT, nos autos da Ação Direita de 

Inconstitucionalidade nº 184575/2015, por vício de iniciativa privativa de lei. 

Após sobreveio edição de nova norma regulamentadora, a qual 

acrescentou o art. 124-A da Lei Complementar nº 04/90 (Dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias 

e das Fundações Públicas Estaduais). Em consulta ao site da Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, observa-se que o projeto originário 

da LC nº 607/2018, cujo teor acrescentou a disposição do art. 124-A, na 

LC nº 04/90, de iniciativa do Chefe do Executivo Estadual, foi modificado 

por meio de substitutivo integral parlamentar da lavra do Dep. Eduardo 

B o t e l h o 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20180711090646222000.

pdf), alterando substancialmente o percentual da redução da jornada de 

trabalho de 25% (vinte e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento). 

O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de 

iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 607/2018, tratam do 

regime jurídico dos servidores, matéria cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Desse modo, a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

estrita observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, 

por via transversa, alterar-se as regras de competência legislativa. Como 

sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o 

processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução 

obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem 

em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 

AgR/SP; RE 586050 AgR/AC). Portanto, o desrespeito às regras que a 

Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o 

vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, a 

propósito: A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A 

ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do 

projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o 

condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. (ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 

9-2-2007 = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 

5-8-2011). Destarte, por força da reserva privativa atribuída ao Poder 

Executivo, no § 1º, do art. 61, da Constituição da República, reproduzido 

no parágrafo único do art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa 

que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho dos servidores 

públicos é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. A alteração do 

projeto de Lei Complementar nº 607/2018 de autoria do Chefe do Poder 

Executivo por parlamentar da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, 

notadamente, das matérias relativas aos direitos e deveres dos servidores 

públicos possui impacto de natureza financeira, o que é expressamente 

vedado pelo art. 40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em 

sede do controle difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência 

de vício de iniciativa quanto ao art. 124-A, da Lei Complementar nº 04/90, 

impõe-se o reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade do 

dispositivo o que, por consequência, conduz à improcedência do pedido, 

em razão da ausência da norma estadual acerca do tema. Além do mais, 

importante consignar que a pretensão à redução da jornada de trabalho 

sob o argumento de que é servidora pública genitora de menor que 

necessita de acompanhamento e assistência, deve estar previamente 

regulamentada de forma que o administrador se paute em critérios 

objetivos para apreciação do pedido de alteração da carga horária, a fim 

de que não se viole os princípios constitucionais da legalidade e isonomia. 

O direito assegurado pela Convenção Internacional das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e introduzido ao nosso 

direito positivo interno, comprometeu os Estados Partes a efetivar 

mecanismos compensatórios e equitativos aos direitos das pessoas com 

deficiência. Dispõe o Decreto Legislativo 186/2008: “1. Os Estados Partes 

se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: a) Adotar 

todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra 

natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na 

presente Convenção; b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive 

legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e 

práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com 

deficiência; (...)” Depreende-se do texto do Decreto que não há previsão 

expressa da redução da jornada, mas sim mecanismos inclusivos que 

assegurem o direito das pessoas com deficiência, devendo ser eleito o 

meio adequado para sua efetivação. Incumbe ao Executivo estabelecer de 

que forma dará cumprimento à obrigação internacional estabelecido na 

Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. Ao Judiciário incumbe a aplicação das leis e a 

proteção do direito das pessoas com deficiência, e se espera que este 

direito seja validamente regulamentado na maior brevidade possível, a fim 

de que lhe seja outorgado efetividade e concretude. Diante do exposto, 

DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 124-A, da Lei 

Complementar Estadual nº 04/90, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, 

“c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, 
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inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, por consequência, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGUI-SE o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por disposição legal 

não incide condenação em custas e honorários. Submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei nº 9.099/95). Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006814-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006814-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IRACEMA DIAS VIEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito 

proposta por IRACEMA DIAS VIEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a 

declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre 

adicional de plantão, adicional noturno e de insalubridade, bem como a 

restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

13.776,50 (treze mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta 

centavos). Citados, os requeridos apresentaram contestação. Decido. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Rejeita-se 

a impugnação a justiça gratuita, uma vez que no sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento de gratuidade no momento da interposição 

de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. A Reclamante requer a restituição das 

contribuições previdenciárias do período de agosto/2014 a julho/2019. A 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Mérito. Em 

síntese, diz a requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Plantão, Adicional de insalubridade e Adicional Noturno, 

no período de agosto/2014 a julho/2019. Assim, porque sofreu cobrança 

em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos para: 1) 

Declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de 

plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 

2) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir a parte autora a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de plantão, adicional de insalubridade e adicional noturno, 

nos meses 08/2014 a 12/2014, e a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de mesma 

natureza incidentes no período de 01/2015 a 07/2019, ambas importâncias 

acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado e, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 

593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e 

o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005535-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005535-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e cinquenta 

reais e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2ª 

Tenente da PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de 

setembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 

09 (id. 23123548, pág. 10), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com 

relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 
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19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco 

centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005534-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FELIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005534-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL FELIPE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por RAFAEL FELIPE DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e cinquenta 

reais e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2ª 

Tenente da PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de 

setembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 

09 (id.23123485), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra 

de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005533-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005533-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ROGERIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por ROGÉRIO GOMES DA SILVA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de auxílio 

fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 018 de 

23 de dezembro de 2014 – pág. 3), no valor de R$ 8.704,31 (oito mil 

setecentos e quatro reais e trinta e um centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 
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anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001929-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDILENE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001929-07.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA EDILENE DE SOUSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de ação de repetição de 

indébito proposta por MARIA EDILENE DE SOUSA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre cargo de confiança/cargo de comissão, 

com a restituição dos valores descontados, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Dispensada audiência de conciliação. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo 

apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer 

a restituição das contribuições previdenciárias do período de 05/2015 a 

12/2017. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT 

PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Diante do 

exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte requerida referente 

aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária posteriores a 

janeiro/2015. Mérito. Considerando o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva nos moldes acima exposto, passa-se a analisar os pedidos 

deduzidos em juízo, restringindo-os de 05/2014 até 12/2014. Segundo o 

disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Por essa razão, 

considerando que a requerente ajuizou a presente ação em 18/07/2019, 

reconheço a prescrição do período pretérito à 07/2014. Em síntese, diz a 

requerente que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, 

com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre função 

de confiança/cargo de comissão, no período de julho à dezembro/2014. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida 

pelo STF, faz jus à restituição. Quanto à contribuição previdenciária 

incidente sobre cargo de confiança, a Lei Federal nº 9.783/99 revogada 

pela Lei nº 10.887/2004 (alterada pela Lei nº 12.688/2012), dispõe sobre 

regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios 

de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e regulamentou o art. 40, § 2º, da 

Constituição Federal, a qual veda a incidência da contribuição 
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previdenciária sobre a remuneração do cargo comissionado ou de função 

de confiança quando estas não forem incorporadas pelo servidor. Esta 

vedação é corolário do princípio da contributividade, pois o servidor não 

pode ser obrigado a contribuir sobre parcela remuneratória que comporá 

sua remuneração quando estiver na inatividade. É a jurisprudência no 

tema: “pacificado o tema da não incidência da contribuição previdenciária 

a partir do momento em que as verbas em questão (gratificações pelo 

exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais 

incorporadas à remuneração dos servidores, para fins de cálculo dos 

proventos de aposentadoria, com base na Lei n. 9.783/99”. Precedentes: 

(EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 

23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011). (...) 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR EFETIVO NO EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO SOBRE 

A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - ART. 2º, I, DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, LEI Nº 10.887/2004 E §12 DO 

ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Nos termos do art. 

40 da Carta Magna, "Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)". Com 

relação aos servidores efetivos, o §12 do mesmo dispositivo 

constitucional estabelece que, "Além do disposto neste artigo, o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, 

no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de 

previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)". No âmbito federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 

10.887/2004, que regulamentou a EC n. 41/2003, excluindo da incidência 

da contribuição previdenciária "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança" (art. 4º, §1º, 

VIII). A questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO 

COMISSIONADO - INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO 

COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - INCONSTITUCIONALIDADE ART. 

2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA CONCEDIDA. A contribuição 

previdenciária, com o advento da EC nº 41/2003 e a regulamentação 

trazida pela Lei n.º10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao 

exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. O art. 2º, I da 

LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o desconto previdenciário 

sobre a remuneração do exercício de cargo em comissão por servidores 

efetivos, recebeu interpretação conforme a Constituição para determinar 

que o vocábulo "remuneração" seja entendido como a remuneração do 

cargo efetivo do servidor público." (MS, 110928/2011, Rel. Des. MARCOS 

MACHADO, Data do Julgamento 08/03/2012, DJe 30/03/2012). Portanto, a 

parte reclamante faz jus à restituição dos valores descontados em 

desconformidade com essas regras, como bem salientado na r. sentença 

recorrida: "Desse modo, a requerente faz jus ao recebimento das 

diferenças que lhe foram cobradas nos períodos compreendidos entre 

dezembro/2007 a abril/2012, sendo que a base de contribuição deveria ter 

incidido sobre o cargo efetivo e não sobre o valor percebido em virtude de 

cargo em comissão." (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMT 

RI 921/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). 

Extrai-se da ficha de rendimentos do requerente que a contribuição 

previdenciár ia incidiu sobre o valor descri to no i tem 

“FDE.SECRET.ESC/PEB”, o que é vedado por lei. Desse modo, a parte 

autora faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a 

maior, haja vista a incidência indevida da alíquota previdenciária de 11% 

(onze por cento) sobre a verba contida no item “FDE.SECRET.ESC/PEB”, 

por se tratar de verba que não é incorporada à remuneração dos 

servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria. Diante do 

exposto: 1) RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva da parte reclamada 

referente aos pedidos de restituição da contribuição previdenciária 

posteriores a janeiro/2015, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem julgamento do mérito em relação a esses pedidos, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre a função de confiança/cargo de 

comissão (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre função de confiança/cargo de 

comissão, no período de julho à dezembro/2014, acrescidas de correção 

monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora 

equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005852-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1005852-41.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JESUINO OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por JESUINO OLIVEIRA DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de 

auxílio fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 

015 de 03 de setembro de 2014 – pág. 3), no valor de R$ 8.823,29 (oito mil 

oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 
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fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO SEGOVIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001484-86.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANILO SEGOVIA MOREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por DANILO SEGOVIA MOREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 24.420,68(vinte e quatro mil quatrocentos e vinte 

reais e sessenta e oito centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega o requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 

Major da PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro 

de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09, 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco 
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centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DENIS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006001-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SERGIO DENIS CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por SERGIO DENIS CORREA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de auxílio 

fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 015 de 

03 de setembro de 2014 – pág. 3), no valor de R$ 8.823,29 (oito mil 

oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006011-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GIROTO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006011-81.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FERNANDO GIROTO 

SANTIAGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por FERNANDO GIROTO SANTIAGO contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de 

auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 25.477,42 (vinte e cinco mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de Major da PM, consoante se infere do Decreto nº 

2.520, de 01 de setembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 

26364, página 09, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra 

de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1007993-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA MENDES AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por PATRICIA MENDES PASSARELI AMORIM contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio 

fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 (treze mil setecentos e 

noventa e quatro reais e noventa e três centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega a 

requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2015 foi 

promovida ao Posto de 2ª Tenente da PM, consoante se infere do Decreto 

nº 237, de 02 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado 

nº 26611, página 02, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à 

regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 

574949/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de 

todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive 

o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa 

fardamento, não tendo sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 11.418,01 (onze mil quatrocentos e 

dezoito reais e um centavo), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 
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da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000759-97.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GLEIDSON FERREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por GLEIDSON FERREIRA DE JESUS em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando o cancelamento dos descontos em sua folha 

de pagamento, alegando se tratar de descumprimento da ordem Judicial 

expedida nos autos do processo nº 1011819-49.2016.8.11.0041, bem 

como a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais 

relativos aos descontos já efetivados nas folhas dos meses de 01 a 

03/2019, totalizando o valor de R$ 3.232,62 ( três mil duzentos e trinta e 

dois reais e sessenta e dois centavos), bem como ao pagamento de 

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Citado, o 

requerido deixou de comparecer à Audiência de Conciliação, contudo, 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante a ausência de contestação, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Alega o requerente que é 

servidor militar e, no ano de 2016 propôs ação de reconhecimento de 

promoção retroativa, a qual, foi distribuída sob o nº 

1011819-49.2016.8.11.0041, perante a segunda vara especializada da 

fazenda pública de Cuiabá –MT, cuja decisão deferiu o pedido nos 

seguintes termos: DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar outrora proferida, para o fim de determinar que o réu permita que os 

Policiais Militares, devidamente filiados na associação requerente até a 

presente data, concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, 

retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos 

estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 

2008. Em seguida, a polícia militar do Estado de Mato Grosso, no intuito de 

promover cumprimento a ordem Judicial de execução provisória publicou o 

BCG 2066 de 05 de novembro de 2018, reconhecendo a promoção 

retroativa do Requerente (id. 19117097). Contudo, apesar da inexistência 

da natureza condenatória da decisão, a administração pública promoveu, 

de forma instantânea, o crédito salarial retroativo na folha de pagamento 

do mês de 12/2018 e, posteriormente, na necessidade de revisão de seus 

atos, promoveu descontos compensatórios nas folhas de pagamento dos 

meses de 01 a 03/2019. Aduz o requerente que, apesar da natureza 

exclusivamente declaratória da ação que reconheceu sua promoção 

retroativa, a ordem judicial deveria ter como consequência implícita, a 

retroatividade de seus vencimentos, devendo receber conforme a 

graduação devida na época. As alegações do requerente não merecem 

prosperar, isso, pois, segundo amplamente relatado nos autos, houve uma 

implementação financeira na folha de pagamento da parte autora, no mês 

de dezembro/2018, supostamente decorrente de uma sentença proferida 

pelo juízo fazendário. Segundo documento acostado a movimentação 

financeira atípica deflagrou processo de averiguação pela 

Controladoria-Geral do Estado - CGE, culminando com a recomendação 

técnica 0013/2019 contida no documento de id 20251211 (pag. 6 a 12), de 

“(...)suspensão do pagamento dos valores retroativos registrados na folha 

de pagamento do mês de dezembro de 2018 da PM-MT”, sendo assim, 

devidos os descontos. É cediço que o recebimento de boa-fé de valores 

por erro da administração não induz à devolução, pois “A boa-fé na 

percepção de valores indevidos bem como a natureza alimentar dos 

mesmos afastam o dever de sua restituição.” (MS 25921 – STF- Min Luiz 

Fux). Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reiterada no 

mandado de segurança n.º 34243 elenca os critérios a serem 

observados, cumulativamente, para a dispensa de restituição de valor pelo 

servidor, vejamos: 1) boa-fé do servidor;(g.n) 2) ausência de influência, 

pelo servidor, na concessão da vantagem; 3) existência de dúvida 

plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida; 

(g.n.) 4) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela 

Administração. (g.n.) No caso dos autos, não há ordem judicial 

condenatória e, portanto, não poderia haver implemento financeiro, 

atingindo os critérios 3 e 4 acima mencionados. Os descontos objeto da 

presente demanda ocorreram por implementação financeira fora dos 

limites da ordem judicial, já que a decisão fazendária não possuiu cunho 

condenatório, não havendo que se falar em descumprimento de decisão 

judicial. Nesse contexto, em tese, não poderia haver dúvida por parte da 

parte requerente de que a verba não lhe pertencia, especialmente porque 

não demonstra nestes autos a existência de ordem judicial específica para 

o pagamento, a qual, se relativa à obrigação de pagar quantia não 

viabilizaria cumprimento provisório da sentença condenatória, mormente 

porque o tema 45 da repercussão geral assentada pelo STF só dispensou 

do regime de precatórios a “execução provisória da obrigação de fazer”: 

TRIBUNAL PLENO Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 45 da 

repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, 

conheceu do recurso extraordinário e a ele negou provimento. Em 

seguida, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: "A execução 

provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o 

regime constitucional dos precatórios". Ausentes, justificadamente, o 

Ministro Celso de Mello, e, neste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. 

Presidiu o julgamento a Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 24.5.2017. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO 

CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 

100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA 

PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM 

JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte 

tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução 

provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o 

regime constitucional dos precatórios.” 2. A jurisprudência do STF 

firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico 

da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o 

advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática 

constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo 

ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos 

pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por 

consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão 

não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência 

de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra 

parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução 

provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à 

implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos 

embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade 

material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a 

sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às 

obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se 

nega provimento. (RE 573872, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal 

Pleno, julgado em 24/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017). G.n. 

O STF obsta a execução provisória enquanto recorrível a decisão judicial 

condenatória de obrigação de pagar, de modo que a satisfação de 

comando de tal natureza só se viabilizaria após o trânsito em julgado, fato 

que, aparentemente, ainda não se verifica no processo a que remete a 

parte requerente. Deste modo, resta claro e inequívoco a legalidade do ato 

da administração pública, impondo-se a improcedência de todos os 

pedidos. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 
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artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL STEFANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005592-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL STEFANO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por DANIEL STEFANO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no valor 

atualizado de R$ R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e cinquenta reais 

e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, 

mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que em 05 de setembro de 2014, o 

requerente foi promovido ao Posto 2º Tenente PM, consoante se infere do 

Decreto n.º 2.5209, de 01 de setembro de 2014, publicado no Diário Oficial 

do Estado n.º 26364, página 09, de01 de setembro de 2014, fazendo jus 

ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23138586). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos) referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020833-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE RIBEIRO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT11017-O (ADVOGADO(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1020833-75.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS JOSE RIBEIRO 

AGUIAR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de reclamação na 

qual a parte autora objetiva a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO 

ao pagamento do adicional de periculosidade, auxilio fardamento e 

horas-extras, bem como indenização a título de danos morais. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Do 

conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que o requerente é 

servidor militar do Estado de Mato Grosso – Soldado PMMT. I – AUXÍLIO 

FARDAMENTO A Lei Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 

555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: 

“Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus 

o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares 

e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e 

soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor 

subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do 

servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso 

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas 

corporações. § 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 831 de 877



Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

(Negritei) Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – 

AUXÍLIO FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO 

DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE 

VALORES – RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da 

Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). (Negritei) Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. II – HORAS 

EXTRAS No âmbito do Estado de Mato Grosso as verbas relativas às 

horas-extras foram previstas na Lei Complementar nº 555/2014, nos 

artigos 139/140 e 92, respectivamente. Contudo, referida norma ostenta 

inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, conforme restou 

declarada no julgamento da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, cujos 

fundamentos este Juízo se alinha ao TJMT. Em que pese tenha sido 

modulado os efeitos dessa decisão, é cediço que a providência 

processual não impede a declaração incidental de inconstitucionalidade 

neste primeiro grau de jurisdição, via controle difuso, haja vista que não é 

possível o reconhecimento de direito pretensamente amparado em norma 

inconstitucional. Em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso, vê-se que o Substitutivo Integral ao Projeto de Lei 

Complementar nº 48/2014, cujo teor acrescentou a disposição do art. 139, 

140 (horas-extras) e 92 (adicional noturno), à Lei Complementar nº 

555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças Partidárias 

(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/20141211143052232000.

pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício 

de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo Poder 

Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam de 

direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC). Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011. Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, as normativas que dispõe sobre 

as horas-extras e adicional noturno dos militares é de iniciativa privativa 

do Chefe do Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 

555/2014 de autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças 

Partidárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das 

matérias relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares 

possui impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado 

pelo art. 40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do 

controle difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto aos artigos 139, 40 e 92, da Lei Complementar nº 

555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da inconstitucionalidade 

do dispositivo e, por consequência, conduz à improcedência do referido 

pedido, em razão da ausência do requisito legal para concessão de 

horas-extras. III – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DANOS MORAIS 
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Alega que a função em prol da segurança pública em local de fronteira de 

território é suficiente a lhe garantir o adicional de insalubridade, com fulcro 

no artigo 20 §2º da CF c/c artigo 7º, XXIII da CF, além do artigo 90 do 

Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais – LC Estadual nº 04/90. 

Ocorre que, trata-se de servidor público militar, regido por regime jurídico 

próprio e pela legislação 555/2014 que regulamenta as carreiras dos 

Militares do Estado de Mato Grosso. Evidencia-se que não há qualquer 

disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma 

regulamentadora da carreira dos profissionais militares do Estado de Mato 

Grosso, não havendo que se falar em aplicação da norma 04/90 aos 

servidores militares. Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito 

municipal acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos 

servidores militares do Estado de Mato Grosso rejeita-se o pedido. Por 

último, pretende o requerente a condenação do requerido ao pagamento 

de danos morais, sob o fundamento de omissão do requerido em conceder 

as verbas indenizatórias objeto da ação, todavia, considerando o 

resultado da demanda, tais alegações não são suficientes a ensejar a 

indenização moral. Dessa feita, ressalte-se que o dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. No caso em tela, não 

se vislumbra a lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, 

fato este que afasta a alegação de dano moral. Diante do exposto, 

DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) dos art.s 139, 140 e 92, da 

Lei Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, 

§1º, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e 

art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, por 

consequência, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e 

EXTINGUI-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação 

à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA CRUZ NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004946-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUCAS DA CRUZ NEVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por LUCAS DA CRUZ NEVES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 13.794,93 (treze mil reais e setecentos e noventa e 

quatro reais e noventa e três centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

em 05 de setembro de 2015, o requerente foi promovido ao Posto de 2º 

Tenente da PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de 

setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, Nº 

página 02, de 02 de setembro de 2015, fazendo jus ao auxílio fardamento. 

Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 22978003). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e 

cinco reais e três centavos) referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1008006-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VINCEN LUIZ DE CAMPOS 

CHAUVIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por VICEN LUIZ DE CAMPOS CHAUVIN contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 
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indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 2ª Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02, fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

11.418,01 (onze mil quatrocentos e dezoito reais e um centavo), referente 

ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios 

calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e 

correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1007988-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PATRICIA MENDES AMORIM 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por PATRICIA MENDES AMORIM em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de auxílio 

fardamento pela promoção à Aspirante da PM (Portaria nº 328/QCG/DPG – 

27/11/2014 – Diário Oficial do Estado n. 26425), no valor de R$ 11.996,70 

(onze mil novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 
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como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007998-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINCEN LUIZ DE CAMPOS CHAUVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1007998-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VINCEN LUIZ DE CAMPOS 

CHAUVIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Cuida-se de ação de cobrança proposta por VINCEN LUIZ DE CAMPOS 

CHAUVIN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o 

recebimento de auxílio fardamento pela promoção à Aspirante da PM 

(Portaria nº 328/QCG/DPG – 27/11/2014 – Diário Oficial do Estado n. 

26425), no valor de R$ 11.996,70 (onze mil novecentos e noventa e seis 

reais e setenta centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. A Lei Complementar nº 231/2005 

(revogada pela LC nº 555/2014) dispunha sobre o auxílio fardamento no 

art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao 

uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas 

funções regulamentares e nos termos desta lei complementar. § 1º O 

Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no 

valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser 

pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para 

a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os 

regulamentos de uniformes das respectivas corporações. § 2º O militar, 

ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a 

um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, 

quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor 

do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de 

uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma 

de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais 

de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação. § 2º A concessão 

prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante 

despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.” O 

art. 80-A da citada lei, inserido pela LC nº 244/2006, determinou que todos 

os auxílios e indenizações da etapa fardamento só seriam concedidos 

quando não fornecidos pela Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os 

auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão 

concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela 

Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, 

será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder 

Executivo”. Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures 

mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu 

artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo 

Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do 

Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria 

Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, 

respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo 

as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o 

Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de 

dezembro de 2005.” Assim, a legislação de regência prevê a 

obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a 

indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 
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ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006018-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006018-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por MARIA AUXILIADORA DA SILVA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de 

auxílio fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 

015 de 03 de setembro de 2014 – pág. 3), no valor de R$ 8.823,29 (oito mil 

oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 
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inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006038-64.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RAIMUNDA CORDEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT10948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006038-64.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSEFA RAIMUNDA 

CORDEIRO SOUZA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER proposta por JOSEFA RAIMUNDA CORDEIRO SOUZA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando a declaração do direito a 

aposentadoria especial a partir de 05/04/2019 em razão da aplicação 

correta do conceito de função de magistério, bem como o recebimento do 

abono de permanência no montante de R$ 2.157,00 (dois mil cento e 

cinquenta e sete reais centavos). Citada, a parte reclamada deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A 

controvérsia em análise se resume a apurar se assiste à parte reclamante 

o direito a aposentadoria especial de professora e demais reflexos. A 

questão trazida a Juízo não demanda maiores digressões. É cediço que 

para fins de concessão da aposentadoria especial regida pelo art. 40, §1º, 

III, “a”, e § 5º, da Constituição Federal, c/c art. 67, §2º, da Lei nº 9.394/96, 

com a redação dada pela Lei nº 11.301/2006, e atual posição do Supremo 

Tribunal Federal adotada no julgamento da ADI nº 3772, julgada em 

29/10/2008, deve ser computado o tempo de serviço laborado pelos 

professores (excluídos os especialistas em educação) em sala de aula, 

bem como nas funções de direção de unidade escolar, coordenação e 

assessoramento pedagógico. O Supremo Tribunal Federal declarou a 

constitucionalidade da referida alteração legislativa, na ação direta de 

inconstitucionalidade nº 3772, reconhecendo que a atividade do magistério 

compreende funções que não se relacionam diretamente com regência de 

classe, para fins de concessão de aposentadoria especial. Nessa 

perspectiva, a parte autora alega que durante sua vida funcional exerceu 

por 27 anos, 6 meses e 09 dias função de professora e equiparadas - 

coordenador pedagógico, relativo aos períodos de readaptação, que se 

enquadra na definição de “funções de magistério”. O conjunto probatório 

formado indica que a requerente possui vínculo funcional como 

professora efetiva, tendo sido admitida no dia 31/03/1989 (id. 11073516). 

No período de 1997 a 2000 desempenhou função de Supervisora Escolar, 

e a partir de 12/08/2016 foi readaptada nas funções de 

suporte/apoio/auxílio pedagógico. Em que pese a requerente colacionar 

aos autos declarações funcionais de que desenvolveu funções de 

magistério consistente no desenvolvimento de atividades pedagógicas, no 

apoio a coordenação pedagógica, apoio a projeto pedagógicos dos 

professores, desenvolvidos em sala de aula, e apoio aos programas 

educativos, tais funções não se enquadram nas descritas no art. 67, §2º, 

da Lei nº 9.394/96. A aposentadoria com proventos integrais, de 

professor aos 25 anos de serviço, está subordinada ao efetivo exercício 

em funções de magistério, não podendo ser computado, para tal fim, o 

tempo em que afastado dessas funções o servidor exerceu outras 

atividades administrativas. Nos termos da jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o direito a 

aposentadoria especial garantido aos professores pelo art. 40, III, b, § 5º, 

da CF deve ser interpretado restritivamente, não podendo estender o 

benefício aos docentes que não cumpriram totalmente o tempo de efetivo 

magistério. Assim, nos termos legais resta evidente que a requerente não 

faz jus a aposentadoria especial, em razão de não ter tempo de 

contribuição no efetivo exercício das funções do magistério. Desse modo, 

enfatizo, uma vez mais, que as funções de direção, coordenação e 

assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que 

exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de 

carreira, excluídos os especialistas em educação, tendo direito aqueles 

que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido 

nos artigos 40, §4º, e 201, §1º, da CF/88, o que não é a hipótese dos 

autos. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da requerente, 

tendo em vista que o direito à aposentadoria especial dos professores só 

se aperfeiçoa quando cumprido cumulativamente as condições 

estabelecidas na Constituição Federal e o especial requisito temporal no 

efetivo exercício das específicas funções do magistério desempenhadas 

em estabelecimento de ensino. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006656-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES NETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006656-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NEVES NETO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por NEVES NETO DOS SANTOS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de auxílio 

fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 018 de 

23 de dezembro de 2014 – pág. 3), no valor de R$ 8.704,31 (oito mil 

setecentos e quatro reais e trinta e um centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 
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direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006647-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANG MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006647-47.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EVANG MARIANO DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por EVANG MARIANO DE SOUZA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de 

auxílio fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 

018 de 23 de dezembro de 2014 – pág. 3), no valor de R$ 8.704,31 (oito 

mil setecentos e quatro reais e trinta e um centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 
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fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1000506-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO FERNANDES LUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por THIAGO FERNANDES LUZ contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 15.238,07 (quinze mil duzentos e trinta e oito reais e 

sete centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 1ª Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09 (id.23123485), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento. Este juízo, em outras oportunidades, deliberou 

sobre essa matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à 

jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O 

Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato 

Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco 
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centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006626-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006626-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE FERREIRA DORADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

ação de cobrança proposta por JOSE FERREIRA DORADO em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o recebimento de auxílio 

fardamento pela promoção à 3º Sargento da PM (Boletim Especial 018 de 

23 de dezembro de 2014 – pág. 3), no valor de R$ 8.704,31 (oito mil 

setecentos e quatro reais e trinta e um centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Lei 

Complementar nº 231/2005 (revogada pela LC nº 555/2014) dispunha 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 

anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC 

nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa 

fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela 

Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações 

previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que 

o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o 

cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em 

Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar 

o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 

8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - POLÍCIA MILITAR - INDENIZAÇÃO 

- UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO - ETAPA DE FARDAMENTO - ART. 78, 

§1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/2005 – VERBA 

INDENIZATÓRIA A SER PAGA ANUALMENTE, NO ANIVERSÁRIO DO 

MILITAR - ART. 80-A (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 244/2006, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 

8.178/2006) - INDENIZAÇÃO CONDICIONADA AO NÃO FORNECIMENTO 

DO FARDAMENTO PELA CORPORAÇÃO C/C COMPROVAÇÃO DE 

AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, POR MEIO DE 

NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO. A Etapa de Fardamento prevista 

no art. 78, § 1º c/c 80-A da LC 231/2005 e Regulamento n. 8178/2006 é 

verba de caráter eminentemente indenizatório. Caberia ao autor comprovar 

por meio de nota fiscal a aquisição do fardamento de uso obrigatório, 

como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida. (N.U 

0040631-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019). 

Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio fardamento. 

No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação e, 

quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor 

para aquisição do uniforme, em razão do disposto no art. 80-A, em 

consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal Única confirmou, 

por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a respeito desse 

assunto: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO 

FARDAMENTO – NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO 

ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei 

Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 

244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio FARDAMENTO na 

situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela 

corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não 

há que se falar em indenização a este título.... 3. A sentença que julgou 

improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.... (N.U 

1001522-35.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Assim, como o requerente não se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, eis que deveria comprovar os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme, improcede o pedido. Ante o 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de pagamento de auxílio 

fardamento; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo, resolvendo o 

mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001306-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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KAREN MALAGOLI (REQUERENTE)

OENDEL DIDONET DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001306-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: KAREN MALAGOLI, OENDEL 

DIDONET DA VEIGA REQUERIDO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 

SERVIDORES DO PL MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de “ação declaratória de inexistência de obrigação 

tributária com pedido de restituição c/c pedido de tutela de urgência” 

proposta por KAREN MALAGOLI e OENDEL DIDONET DA VEIGA em 

desfavor do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO 

PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ISSSPL, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre o terço constitucional de férias, bem como a restituição dos valores 

descontados nos meses de 01/2016, 12/2016, 12/2017 e 12/2018 no 

montante de R$ 906,64 (novecentos e seis reis e sessenta e quatro 

centavos). Citado, o Requerido deixou de comparecer a audiência de 

conciliação, contudo, apresentou contestação. DECIDO. Processo apto 

para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC). Inobstante o não 

comparecimento do Requerido em audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Em síntese, alega a parte 

Requerente que sofreu retenção de contribuição previdenciária sobre 

verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão 

geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). O Requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias nos meses de 01/2016, 12/2016, 12/2017 e 

12/2018. Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese 

acolhida pelo STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, 

após o advento da Lei Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será 

pelo Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, 

nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, 

RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos 

para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o 

terço constitucional de férias (Tema 163[1]/STF); 2) condenar o do 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ISSSPL a restituir à 

requerente KAREN MALAGOLI os valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias dos 

meses de 01/2016, 12/2016, 12/2017 e 12/2018, bem como a restituir à 

OENDEL DIDONET DA VEIGA, a soma de descontos da mesma natureza 

incidentes nos meses de 01/2016, 12/2016, 12/2017 e 12/2018 e demais 

até o efetivo cumprimento da liminar, mediante comprovação, ambas as 

importâncias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o 

desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em 

julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004622-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1004622-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDIA MARIA BARBOSA 

DE SOUZA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

ação de obrigação não fazer c.c. repetição de indébito proposta por 

CLAUDIA MARIA BARBOSA DE SOUZA em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados, no 

importe atualizado de R$ 3.058,47 (três mil cinquenta e oito reais e 

quarenta e sete centavos), em dobro. Tutela antecipatória deferida. 

Dispensada audiência de conciliação. Citada, a parte requerida não 

apresentou contestação. Decido. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação e ausência de contestação, diante 

da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, 

CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para 

julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). Passa-se ao julgamento. A 

Reclamante diz estar sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria, requerendo a restituição das contribuições previdenciárias 

do período de 01/2015 a 07/2019. A Lei Complementar nº 560, de 

31/12/2014 estabelece que o MT PREV é entidade autárquica com 

personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões 

relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida 

norma (1º/1/2015). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional Noturno e Adicional de Insalubridade, no período de janeiro 

de 2015 a julho de 2019. Assim, porque sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese acolhida pelo STF, faz jus à restituição. 

Indefere-se o pedido de restituição em dobro, eis que não se aplica à 

Fazenda Pública as disposições do CDC. Diante do exposto: 1) 

RATIFICA-SE a tutela antecipatória e JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: 2.1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o adicional 

noturno (Tema 163[1]/STF); 2.2) Condenar a autarquia MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir à parte autora os valores descontados 

a título de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade e 

sobre adicional noturno, no período de 01/2015 a 07/2019, acrescidas de 

correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora 

equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em julgado; e, em consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas e honorários (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - Contribuição previdenciária 
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sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o 

adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018089-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1018089-84.2019.8.11.0041 REQUERENTE: PACTUS TRANSPORTES LTDA 

- ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

Reclamação proposta por PACTUS TRANSPORTE LTDA – ME em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento da 

ilegalidade da cobrança do ICMS com base no regime de pauta fiscal, 

relativo ao lançamento em razão do julgamento da impugnação de 

lançamento/pedido de revisão E-Process N.º 5163566/2016, tendo como 

consequência a desconstituição do crédito tributário. Citado, o requerido 

apresentou defesa. Passa-se à apreciação. A requerente informa que 

recebeu a Notificação de lançamento n.º Nº. 226724/693/109/2016, sob o 

argumento de que através de levantamento de informações obtidas a 

partir da Base de Dados do Sistema de CTE, do Sistema de Arrecadação, 

ficou evidenciada a emissão de Conhecimentos de Transportes 

interestadual com o destaque do ICMS-Frete abaixo do valor da Lista de 

Preço Mínima (LPM) definida pela Portaria (SEFAZ-MT) 05/2016 e 

207/2015. Desta feita, a parte autora recorreu administrativamente através 

do processo n. 5163566, o qual restou indeferido. A Lei 7098/98 Consolida 

normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Seu artigo 12 estabelece que: 

Art. 12 O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixada em 

pauta expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. Parágrafo único. 

Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao contribuinte 

comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como 

base de cálculo. Com isso, o Estado de Mato Grosso editou a Portaria 

207/2015 alterada pela Portaria 05/2016 que instituiu a lista de preços 

mínimos, relativa às prestações de serviços de transportes, para efeito de 

base de cálculo e recolhimento do ICMS. Desta feita, como afirmado no 

artigo 12, caso haja divergência entre os valores fixado o contribuinte 

deve comprovar o valor por ele declarado. O indeferimento do recurso 

administrativo foi pautado neste artigo, uma vez que o requerente não 

trouxe ao processo o contrato de prestação de serviços firmado com o 

remetente da mercadoria e nem outros documentos comprovatórios. Isto 

posto, nos presentes autos, verifica-se que não há documentos 

suficientes para atestar a veracidade dos dados declarados. Não há 

documentos para ao menos certificar que a operação que originou a 

tributação se deu em relação a um mesmo contratante. Além disso, não há 

o contrato de prestação de serviços de transporte que permitiria a 

comprovação dos valores. É cediço que incumbe o ônus de prova dos 

fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 

373, I, do CPC/2015, portanto alegando ter declarado valor correto, cumpre 

que as demonstre através da apresentação mínima de documentos 

necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Nesse 

sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos: Ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

(...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. 

INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 

279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da prova é da parte 

autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os 

documentos necessários para o julgamento de seu processo. (...) 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 701377 AgR, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 

03-12-2012) (g.n.) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Não incide condenação em custas e honorários nessa fase. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003007-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003007-07.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELIZARDO LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Cuida-se de ação ordinária de cobrança 

e indenização por danos morais proposta por ELIZARDO LEITE DA SILVA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o recebimento de 

horas extras não recebidas nos anos de 2004 e 2012 a 2017, bem como 

dano moral no mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Citado, o requerido 

não compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Realizou-se audiência de instrução e julgamento, em que compareceram a 

parte autora e o reclamado, oportunidade que foi colhido o depoimento 

pessoal do requerente (id. 15144731). Passa-se à apreciação. Inobstante 

o não comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Processo apto para julgamento 

antecipado (art. 355, I, do CPC). I – PRESCRIÇÃO Segundo o disposto no 

artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Ultrapassado o prazo quinquenal 

verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores 

a 10/2012, haja vista que a ação foi distribuída no dia 31/10/2017. Desse 

modo, ACOLHE-SE a preliminar de mérito suscitada pelo reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas 

anteriores a 10/2012. II – MÉRITO A parte autora é servidor público 

municipal lotado na Secretaria de Serviços Urbano, exercendo a função 

de vigilante no Horto Florestal Tote Garcia e alega que possui carga 

horária de 30 horas semanais, com a jornada de trabalho de 12x36 horas, 

laborando das 18h00min (entrada) e às 6h00min (saída). Inicialmente, 

destaca-se que apesar do autor ter sido aprovado em concurso público 

para trabalhar 30 horas semanais, a referida jornada de trabalho foi 

alterada, certamente por conveniência da própria Administração Pública e 

da natureza da função, e passou a laborar em “regime especial” de 12/36 

horas, ou seja, trabalhando 12 horas e descansando 36 horas, o que não 

afasta, obviamente, o direito às horas extras garantidas aos servidores 

públicos pela própria Constituição Federal. Entretanto, as horas extras 

nesse caso devem ser analisadas sob a ótica da jornada especial 

trabalhada e não das horas semanais desempenhadas, justamente por ser 

regime especial de trabalho, não podendo, portanto, o autor, ser 

equiparado aos servidores que desempenham suas funções diariamente 

com limite máximo de 44 horas semanais ou até mesmo de 30 horas, 

porquanto em regime especial o trabalhador labora em uma porção de 12 

horas e descansa 36 horas, ou seja, exerce suas funções em condição 

mais benéfica. Assim já decidiu a jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM - HORAS EXTRAS - JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 (TRINTA) 

HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL DE 
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TRABALHO - JORNADA DE TRABALHO 12X36 - NÃO COMPROVAÇÃO 

DE QUE O TRABALHO EXCEDEU A 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO - SENTENÇA 

RETIFICADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. I) A Administração 

Pública pode modificar a jornada de trabalho por razões de conveniência e 

oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. II) Alterado o horário de 

trabalho do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime 

especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12 hora 

de labor e não com base na carga horária semanal inicialmente prevista, 

de 30 (trinta) horas. (TJ/MT - Apelação / Reexame Necessário – 

92637/2010 – Quarta Câmara Cível, Rel. Desembargador Mariano Alonso 

Ribeiro Travassos, j. 3.5.2011, p. DJE 12.5.2011 - destaquei). “RECURSO 

DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM - HORAS EXTRAS - JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 (TRINTA) 

HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL DE 

TRABALHO - JORNADA DE TRABALHO 12X36 - NÃO COMPROVAÇÃO 

DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM - HORAS EXTRAS -JORNADA ORIGINÁRIA 

DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME 

ESPECIAL DE TRABALHO - JORNADA DETRABALHO 12X36 - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE QUE O TRABALHOEXCEDEU A 12 (DOZE) HORAS 

DIÁRIAS IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO - 

SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO IMPROVIDO. A Administração Pública 

pode modificar a jornada de trabalho por razões de conveniência e 

oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. Alterado o horário de 

trabalho do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime 

especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12 

horas de labor e não com base na carga horária semanal inicialmente 

prevista, de 30 (trinta) horas.” (TJMT – Terceira Câmara Cível, Apl./Reex. 

Nec. n. 40186/2010, Rel. Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, p; 13.9.2011, 

p. DJE 20.9.2011) [destaque nosso]. Como se vê, aos servidores públicos 

que trabalham sob regime de trabalho especial, as horas extras deverão 

ser contadas a partir do excedente das 12 horas laboradas, ou da 

ausência do descanso de 36 horas, o que não foi comprovado no 

presente caso. Com efeito, a parte autora não juntou qualquer documento 

que permitisse constatar a quantidade de horas que efetivamente 

trabalhou no período de 2012 a 2016, razão pela também se torna 

impossível constatar que a jornada de trabalho foi extrapolada. Neste 

contexto, observa-se que as folhas de frequência colacionadas pelo 

requerente nos ids. 14890299, 14890306, 14890313 e 14890323, em 

verdade, comprovam que ele cumpriu corretamente a jornada 

correspondente ao regime de trabalho especial das 18:00 horas às 06:00 

horas, respeitando o período de descanso de 36 horas. Ressalta-se que 

na audiência instrutória, apenas a parte autora foi ouvida, não tendo 

trazido nenhuma testemunha que pudesse comprovas suas alegações. 

Quanto ao pedido do requerente de exibição dos controles de pontos a 

partir do ano de 2012 (id. 14890056), pontua-se que tal documento é 

prova dos fatos constitutivos do seu direito, de modo que lhe incumbia ter 

juntado aos autos ou comprovado eventual negativa do reclamado em 

fornecê-los administrativamente. É cediço que incumbe o ônus de prova 

dos fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no 

artigo 373, I, do CPC/2015, portanto alegando a existência de horas extras, 

cumpre que as demonstre através da apresentação mínima de 

documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o 

fez. Nesse norte é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO 

VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da 

prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de 

apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu 

processo. E mesmo tendo sido reiteradas vezes alertada, assim não agiu, 

não cabendo ao Poder Judiciário colher as provas que a autora tem 

condição de obter, como é o caso dos autos, em que os órgãos públicos 

responsáveis não mais tem o dever de fornecer os documentos, dado o 

tempo decorrido, o que reforça a idéia de que caberia à autora possuir os 

documentos de seu interesse ou, ao menos, diligenciar para obtê-los. 

Destarte, tenho que o feito deve ser extinto sem exame do mérito, pela 

impossibilidade de análise do pedido, inclusive, para se fixar o valor 

atribuído à causa. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, no termos do artigo 267, VI, do Código de 

Processo Civil.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012) (g.n.). Ademais, “(...) A insuficiência ou falta de 

provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato 

constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência 

ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de 

seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não 

provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que 

ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 

0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015) 

Por derradeiro, considerando que a parte autora não comprovou a 

ocorrência de qualquer ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil 

e consequentemente, dano moral. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e de consequência, 

EXTINGUI-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002076-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDE CARVALHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DONEGA OAB - MT12034-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002076-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ARISTIDE CARVALHO DE 

SOUSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). ARISTIDES CARVALHO DE SOUSA 

interpôs Ação em desfavor do Município de Cuiabá, alegando que com o 

advento da Lei n° 1.259/1972, passou a fazer jus ao adicional por tempo 

de serviço no percentual de 5% (cinco por cento) para cada quinquênio 

de serviço público, cujo benefício era calculado com base na 

proporcionalidade dos vencimentos. Contudo, afirma que, com a edição da 

Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1.990, o adicional por tempo 

de serviço passou a ser calculado no percentual de 2% (dois por cento) 

do vencimento base, ocasionando a redução salarial em contrariedade 

com o disposto no artigo 7°, inciso VI, da Constituição Federal. Com isso, 

almeja o pagamento do adicional no percentual de 5%, bem como as 

diferenças advindas da data da alteração do cálculo do adicional por 

tempo de serviço, ocorrida em novembro/1993. Indeferida a tutela 

antecipada. Citada, a reclamada apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. I - PRELIMINAR No caso em comento, aplicar-se-á o disposto 

no Decreto nº 20.910/1932, o qual prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, em virtude disso, reconhece-se a prescrição no tocante as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior a interposição da ação, 

qual seja, em 09/04/2013. Desta feita, passa-se a analisar os pedidos 

relativos ao período posterior a 09/04/2013. II – MÉRITO: O art. 167 da Lei 

Municipal n. 1.259 de 7 de março de 1972 (Estatuto dos Servidores 

Públicos do Município de Cuiabá) conferiu o direito de recebimento de 

adicional por tempo de serviço (ATS), à base de 5% (cinco por cento) dos 

vencimentos, a cada quinquênio no serviço público. Confira-se: “Art. 167 - 
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O adicional por tempo de serviço, conferido ao funcionário à razão de 5% 

(cinco) por cento por qüinqüênio de serviço público municipal, será 

sempre proporcional aos vencimentos e acompanhar-lhes-á as 

oscilações. § 1º - O funcionário fará jus à sexta-parte dos vencimentos ou 

remuneração ao completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço público 

municipal, a qual será recalculada sobre a remuneração.” A base de 

cálculo do referido benefício foi alterada pelo inciso I, do art. 58, da Lei 

Orgânica Municipal de 5 de abril de 1990, e passou a ser de 2% (dois por 

cento) sobre o valor do vencimento base, para cada ano de serviço 

prestado. A propósito: “Art. 58 - Aplicam-se aos servidores municipais as 

seguintes disposições: I. Adicional por tempo de serviço, na base de dois 

por cento do vencimento-base, por ano de efetivo exercício, o qual será 

automaticamente incorporado ao salário do servidor.” Posteriormente, a 

gratificação acabou sendo extinta, com a publicação da Lei Complementar 

nº 93/2003, de 23 de junho de 2003, cujo art. 192 prescreve que: “Art. 192 

- Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da 

presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional 

de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, 

excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação 

ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público 

municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos 

normativos no Município de Cuiabá.” Com isso, a alteração da base de 

cálculo do adicional por tempo de serviço por parte da Administração 

Pública mostra-se plenamente viável, desde que observado o princípio da 

irredutibilidade salarial. Assim, a partir do momento em que sobrevir a lei 

modificadora, passa a vigorar a nova forma de cálculo, devendo ser 

respeitado, no entanto, o quantum salarial percebido pelo servidor 

anteriormente, que não poderá ser reduzido, já que o novo diploma 

somente pode ser aplicado aos eventos futuros. No caso específico dos 

autos, a parte reclamante não logrou demonstrar a alegada ofensa, eis 

que a alteração somente se mostra ilegítima se implicar redução salarial. E 

os documentos apresentados não se mostram aptos a evidenciar a 

redução dos respectivos salários, até porque alega que a redução 

ocorreu em novembro/1993, todavia, não se evidencia a mencionada 

redução na ficha financeira colacionada junto ao id. 22130997 - Págs. 11 e 

12, correspondente aos exercícios de novembro e dezembro de 1993. 

Ademais, conforme informações apresentadas pelo requerido e não 

impugnadas pela requerente, a alteração da legislação assegurou a 

irredutibilidade dos vencimentos do servidores municipais, eis que, as 

verbas que antes eram recebidas a título de vencimento, gratificações e 

adicional por tempo de serviço, passaram a ser percebidas a título de 

vencimento base e VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, 

em cumprimento a Lei Complementar 153/2007: Art. 20 A aplicação do 

disposto no art. 19 não implicará redução de remuneração, provento ou 

pensão. Parágrafo único. Verificada a redução de remuneração, provento 

ou pensão decorrente do enquadramento, a diferença será paga a título 

de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI sujeita a todos os 

reajustes concedidos à remuneração dos servidores públicos municipais, 

inclusive a atualização decorrente de revisão geral anual da remuneração. 

Verifica-se que a ficha financeira correspondente ao mês de outubro de 

1993 registra o crédito salarial no total de Cr$ 22.708,53, mesmo valor 

creditado nos exercícios de novembro e dezembro de 1993. Não se 

evidencia qualquer queda nos demais meses, portanto, a parte reclamante 

não cumpriu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, 

como dispõe no artigo 373, I, do CPC. Logo, a mingua de prova capaz de 

comprovar o alegado pela parte reclamante, não há necessidade de 

diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme Informativo nº 0450 - 

Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, vejamos: “O art. 130 do 

CPC dispõe que o juiz é o principal destinatário da prova e, por 

conseguinte, a ele cabe determinar as diligências necessárias para a 

formação do seu convencimento, não havendo compatibilidade com a atual 

processualística a restrição desse seu poder de iniciativa. Ao julgador não 

é possível suprir a deficiência probatória da parte, violando, assim, o 

princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida surgida com a prova 

constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos obscuros de modo a 

formar adequadamente a sua convicção. Precedentes citados: AgRg no 

REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 

222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 7/10/2010”. Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta 

de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o 

fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as consequências da 

ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a 

improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras 

palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a 

pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 

873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - Apelação APL 

0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - Data de 

publicação: 04/11/2015) Sobre este assunto, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já se manifestou de forma reiterada. APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADICIONAL 

DENOMINADO SEXTA PARTE, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E 

GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE EXCLUÍDOS – 

VANTAGENS JÁ INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – 

ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

– (...)1. Não comprovada à redução de vencimento, bem como 

demonstrada a incorporação das vantagens extintas por lei, não há 

falar-se em pagamento de diferenças de tais verbas, sendo certo que o 

servidor não tem direito adquirido a regime jurídico anterior quando 

observada a irredutibilidade de vencimentos. (...)(TJMT Apelação / 

Reexame Necessário nº 36034/2013, Desa.Maria Erotides Kneip Baranjak, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação 

no DJE 08/10/2014) APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA – SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CUIABÁ - ADICIONAL DENOMINADO SEXTA PARTE E 

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - LEI COMPLEMENTAR Nº 093/2003 

– EXTINÇÃO DAS VANTAGENS – RECURSO DOS SERVIDORES 

IMPROVIDOS (...) I - O pagamento do adicional denominado sexta parte é 

devido aos servidores que, na data da revogação do benefício, já 

preenchiam os requisitos necessários para sua concessão. II - Nos 

termos da LC nº 093/03, ficam extintos no serviço público municipal, “o 

adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de 

insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais 

excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação 

ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público 

municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinária e atos 

normativos no Município de Cuiabá” (art. 192). (TJMT Apelação / Reexame 

Necessário , 102698/2012, Dra.Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira 

Câmara Cível, Data do Julgamento 05/08/2014, Data da publicação no DJE 

12/08/2014) “(...) MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CÁLCULO DE ADICIONAL POR 

TEMPO DE SERVIÇO - ARTIGO 58 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO - 

INCIDÊNCIA DE DOIS POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – 

DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE - PAGAMENTO DA SEXTA PARTE - 25 

ANOS DE SERVIÇO ATÉ 02-10-2003 – NÃO DEMONSTRADA REDUÇÃO 

DA REMUNERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cálculo do 

adicional por tempo de serviço incide sobre o vencimento básico do cargo 

efetivo ocupado pelo servidor, nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica do 

Município de Cuiabá, calculado à razão de 2% (dois por cento), não 

ofendendo direito adquirido, desde que seja mantida irredutibilidade do 

subsídio. Tem direito ao recebimento da sexta-parte, somente o servidor 

que tenha completado 25 (vinte e cinco) anos de serviço, até 02 de 

outubro de 2003. O adicional da sexta-parte, somente é devido aos 

servidores públicos que viessem completar na vigência da lei que o 

instituiu, o lapso temporal exigido, inexistindo direito adquirido a ser 

reconhecido, mas sim, mera expectativa de direito.” (TJMT – Reexame e 

Apelações n. 7021/2009 – 3ª Câmara - Julgado em 20.7.2009) De igual 

modo, é a posição do Superior Tribunal de Justiça: (...) 2. A decisão 

agravada encontra-se, portanto, em consonância com o entendimento 

consolidado por esta Corte, o qual estabeleceu-se no sentido de que a 

Administração Pública detém poder de promover a reestruturação de seus 

quadros funcionais, não havendo direito adquirido a regime jurídico ou a 

forma de cálculo de vencimentos, desde que resguardado o direito do 

servidor à irredutibilidade vencimental. Precedentes. (...) (STJ AgRg no 

RMS 20009 / DF, Rel. Des. Convocada Alderita Ramos De Oliveira, 6º 

Turma, DJ 19/08/2013) É inconteste o entendimento de que não há direito 

adquirido a regime jurídico, o que permite à Administração alterar 

unilateralmente as regras estatutárias, desde que respeitados os limites 

constitucionais, que neste caso sobressai o princípio da irredutibilidade 

salarial. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES o pedido 

formulado na inicial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 
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art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SATIRO ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001654-58.2019.8.11.0001 REQUERENTE: THIAGO SATIRO ALBINO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por THIAGO SATIRO ALBINO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 13.651,45 (treze mil reais e seiscentos e cinquenta 

e um reais e quarenta e cinco centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02 (id. 21218984), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 574949/2015 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 21219092). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e 

cinco reais e três centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YURI GUSTAVO ZENKNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006147-78.2019.8.11.0001 REQUERENTE: YURI GUSTAVO ZENKNER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por YURI GUSTAVO ZENKNER contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 13.960,70 (treze mil novecentos e sessenta reais e 

setenta centavos) Citado, o requerido apresentou contestação, mas não 

compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de 2º Tenente da PM, consoante se infere do Decreto 

nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado 

nº 26364, fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de 

transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, 

será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do 

seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento (ids. 23367821 e 23367831). Este 

juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com 

entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se 

consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente 

ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o 

dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa 

fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 

79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). 
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Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco 

centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036193-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1036193-27.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL BENEDITO DIAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de ação declaratória de negativa de 

propriedade c/c anulatória de débitos com pedido liminar proposta por 

MANOEL BENEDITO DIAS em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO 

GROSSO O pedido principal foi formulado nos seguintes termos: “..c) seja, 

ao final, julgada a pretensão procedente, para o fim de declarar a 

inexistência de propriedade do veículo supramencionados ao requerente e 

desobrigá -lo dos encargos tributários e multas referentes, desde a data 

de sua transferência (tradição) – ou em razão da renúncia, cabendo 

assim ao DETRAN providenciar a regularização dos registros, caso o 

veículo ainda exista. f) sejam os requeridos compelidos a realizar a devida 

baixa no veículo, evitando -se, assim, a geração de cobrança de outros 

débitos fiscais” Na espécie, evidencia-se de plano a ilegitimidade passiva 

do DETRAN/MT para responder a ação. Alega o requerente que realizou a 

venda da motocicleta HONDA/CBX 200 STRADA, 1997/1997, placa JYV 

7680 em 1998, ao Sr. Fernando, contudo, não formalizou o registro da 

comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, por isso foram lançados 

débitos de IPVA em seu nome, gerando CDA. Primeiramente, no que tange 

aos débitos tributários do IPVA, a referida autarquia não é a destinatária 

do tributo e assim, não foi a responsável pela emissão da CDA em 

desfavor da parte requerente. Em que pese o tributo ter recaído em 

desfavor da parte requerente, não restou comprovado que o fato foi 

causado por qualquer omissão do DETRAN/MT, ora primeira requerida. A 

causa de pedir e pedido demonstram que não há ato que possa ser 

atribuído a autarquia.Desse modo, da própria narrativa evidencia-se que 

se há alguma falha na prestação de serviço não decorre de nenhum ato 

do DETRAN/MT, sendo latente a ilegitimidade passiva da autarquia arrolada 

como litisconsorte. Quanto à pretensão de obrigação de fazer 

transferência de veículo, além da ilegitimidade da autarquia, verifica-se a 

ausência de interesse, pois não estabeleceu nenhum negócio jurídico com 

a parte requerente. Registra-se, por oportuno, que a ação declaratória é 

utilizável quando há algum tipo de incerteza vinculada à relação jurídica, o 

que não se apresenta no caso dos autos em que, aparentemente, o que 

se tem é mero descumprimento contratual entre o alienante e o adquirente 

que não transferiram o bem móvel no registro próprio junto à autarquia do 

trânsito. O contrato verbal de compra e venda firmado entre a parte autora 

e o adquirente identificado como Sr. Fernando foi descumprido, de modo 

que a parte requerente deve adotar as medidas cabíveis contra a parte 

supostamente inadimplente na relação contratual, notadamente porque a 

autarquia de trânsito e o Estado são pessoas estranhas ao negócio entre 

os particulares. Portanto, não há aptidão do provimento requerido para a 

satisfação do direito, mormente diante da dicção do art. 134 do CTB. O 

Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 181 que - "É admissível 

ação declaratória, visando a obter certeza quanto à exata interpretação 

de cláusula contratual." (Súmula 181, CORTE ESPECIAL, julgado em 

05/02/1997, DJ 17/02/1997). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. ALCANCE. - A ação declaratória tem por finalidade a 

obtenção de uma sentença que simplesmente declare a existência ou não 

de uma determinada relação jurídica, a teor do que estabelece o art. 4º, I, 

do CPC. - Não havendo divergência das partes quanto à existência da 

relação jurídica, mas sim quanto à possibilidade do contrato produzir os 

efeitos pretendidos pelo recorrente, tal discussão foge ao alcance da 

ação meramente declaratória. Recurso especial não conhecido. (REsp 

363.691/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 17/12/2008).” 

(G.n.) No caso, além do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO 

não integrarem a relação jurídica primária da qual a parte autora pretende 

extrair efeitos. Como dito, há, aparentemente, tão somente, inadimplemento 

contratual. Ante o exposto, acolhe-se a ilegitimidade passiva do 

DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO para a pretensão de 

obrigação de fazer transferência de veículo, e a ausência de interesse 

processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória de 

alienação de veículo com vistas à isenção de tributos, multas e taxas, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

na forma do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005681-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIA MARIA MAIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005681-84.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WLADIA MARIA MAIA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por WLADIA MARIA MAIA OLIVEIRA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de 

auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.960,70 (treze mil 

novecentos e sessenta reais e setenta centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega a requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364 (id. 23170394), fazendo jus 
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ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” A requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23170403). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005279-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KAREN RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005279-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNA KAREN RODRIGUES 

PORTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por BRUNA KAREM RODRIGUES PORTO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 13.794,93 

(treze mil reais e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três 

centavos). Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega a requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovida ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02 (id. 23053206), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” A requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 534066/2015 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23053207). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 9.295,03 (nove mil duzentos e noventa e 

cinco reais e três centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001372-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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LEANDRO JUVENAL DA SILVA OAB - MT21162/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001372-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO CESAR LIMA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, BANCO BMG 
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S.A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por 

Danos Morais, proposta por RODRIGO CESAR LIMA DE ALMEIDA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, do BANCO BMG e do ITAU BMG 

CONSIGNADO, objetivando a suspensão do débitos de R$ 185,00 (cento e 

oitenta e cinco reais) em sua folha de pagamento, a declaração de 

inexistência de débito e a condenação dos requeridos ao pagamento de 

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tutela 

antecipatória indeferida. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação. DECIDO. Afirma o requerente que celebrou contrato de 

empréstimo consignado com o Banco BMG (nº 239058885), que após veio 

a ser transferido ao ITAU BMG CONSIGNADO, no valor de R$ 5.590,24 

(cinco mil quinhentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), em 58 

parcelas mensais e consecutivas de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco 

reais), sendo a primeiro em 08/2013 e a última em 05/2018, mediante 

desconto em folha de pagamento. Relata que, no transcurso da obrigação, 

a contagem das parcelas ficou registrada de forma equivocada, 

retroagindo de 29/58 para 22/58, de maneira que o contrato deveria ter 

sido encerrado em 05/2018, mas que permanecia vigente até 05/2019. 

Informa que buscou as instituições financeira para solucionar o problema, 

mas não logrou êxito. Da análise fática não verifico qualquer conduta por 

parte do ente público que pudesse legitimá-lo a estar no polo passivo da 

presente demanda, pois o requerido não integra a relação jurídica formada 

por meio do contrato de empréstimo sub judice, que foi firmado entre o 

requerente e o Banco BMG, sendo apenas o intermediário, empregador da 

autora, o qual operacionaliza a cobrança das parcelas pactuadas por meio 

do desconto em folha de pagamento, mediante prévia autorização do 

servidor público tomador do empréstimo firmado na modalidade de crédito 

consignado. Partindo dessa premissa, também não pode o servidor público 

demandante pretender que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, 

ante a inexistência relação de consumo deste com o ente público. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO 

PAGADOR. A Universidade Federal de Santa Maria – RS, na qualidade de 

ente público federal pagador dos vencimentos da parte autora, é parte 

ilegítima para operar a sustação ou a limitação de descontos em folha de 

pagamento de parcelas relativas a mútuos contratos pela funcionária 

aposentada. O direito subjetivo material, oriundo da relação negocial em 

discussão, situa-se no âmbito jurídico das partes que figuram na relação 

contratual, seja como intermediador ou agente concessor dos 

empréstimos, sendo eles os titulares dos direitos subjetivos processuais 

envolvidos na lide. Deram provimento ao recurso para desconstituir a 

sentença. Unânime. (TJ-RS. Apelação Cível 70056541667, Décima Oitava 

Câmara Cível, Julgado em 24/10/2013). APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS 

MANEJADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE LAGES, QUE TÃO SOMENTE 

EFETIVAVA OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS A 

EMPRÉSTIMOS FIRMADOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, EM 

FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO - DECISÃO 

IRRETOCÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. Não pode o recorrente 

pretender obter o cancelamento de débitos em feito manejado contra quem 

não é o credor, mas apenas operacionaliza a cobrança das parcelas 

pactuadas por meio do desconto em folha de pagamentos. Vistos, 

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. , da comarca de 

Lages (Vara da Fazenda, Ac. Trabalho e Reg. Públicos), em que é 

apelante Valdevino de Oliveira, e apelado Município de Lages: ACORDAM, 

em Segunda Câmara de Direito Público, por votação unânime, negar 

provimento ao recurso. Custas legais. (TJSC. Apelação Cível n. 312308 SC 

2007.031230-8. Segunda Câmara de Direito Público, Relator: Des. Cid 

Goulart. Data do julgamento 20 de Maio de 2009.). Como o Juizado da 

Fazenda Pública é competente apenas para processar e julgar os feitos 

em cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. Excluindo-se o 

Município de Cuiabá, e sendo os demais requeridos pessoas jurídicas de 

direito privado que não se encontram no conceito de autarquia, fundação 

ou empresa pública, resta evidenciada a incompetência do juízo para 

processar e julgar a presente ação. Ademais, o caso em tela não se 

amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da Resolução nº 004/2014, de 

21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Por derradeiro, releva-se que por se tratar de 

competência absoluta, pode ser declarada de ofício e a qualquer tempo. 

Diante do exposto, tendo em vista a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, RECONHECE-SE a incompetência absoluta deste Juízo e 

JULGA-SE EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito, com 

amparo no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Haiana Katherine Menezes Folmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, determina-se a exclusão das pessoas 

jurídicas de direito público Município de Cuiabá do polo passivo e posterior 

redistribuição dos autos a um dos juizados especiais cíveis dessa 

Comarca para apreciação do feito quanto aos demais requeridos. 

Publique-se Intimem-se. Cuiabá, data registada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005674-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005674-92.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de 

auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 15.184,60 (quinze mil cento e 

oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 1º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26611, página 02 (id. 23169260), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 534066/2015 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23169268). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 
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nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 10.338,92 (dez mil trezentos e trinta e oito 

reais e noventa e dois centavos), referente ao auxílio fardamento do ano 

de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta 

de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005635-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VITAL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005635-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA VITAL COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por ANDRÉIA VITAL COSTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 25.477,42 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta 

e sete reais e quarenta e dois centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega a requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de Major da PM, 

consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09 (id. 23156326), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23156322, 23156323, 23156324 e 

23156325). Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa 

matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que 

se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, 

Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, 

promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

14.910,51 (catorze mil novecentos e dez reais e cinquenta e um 

centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005861-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005861-03.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARICELMA DA SILVA 

RONDON REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por MARICELMA DA SILVA RONDON contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 8.823,29 (oito 

mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Alega a requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovida ao Posto de 3º Sargento da 

PM, consoante se infere da publicação do Boletim Especial nº 015, de 03 

de setembro de 2014 (id. 23224368), fazendo jus ao auxílio fardamento. 

Com relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 
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nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” A requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 02/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 23224370). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 5.188,40 (cinco mil cento e oitenta e oito 

reais e quarenta centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 

2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de 

poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a 

promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007064-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007064-97.2019.8.11.0001 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DANIELLE DE 

OLIVEIRA ROCHA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO CESAR DUARTE 

DE OLIVEIRA REU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Trata-se de “Reclamação” proposta por DANIELLE DE OLIVEIRA 

ROCHA em desfavor de PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, objetivando: “b) Seja julgado PROCEDENTE a demanda, 

determinando que segundo Reclamado efetue a transferência do veículo 

marca/modelo FIAT/PALIO EDX, ano 1997/97, cor azul, placa JYM5365, 

RENAVAM 675061938 para nome deste. c) Seja determinado ao primeiro 

Reclamado, que realize a transferência das multas e seus respectivos 

ponto para a CNH do segundo Reclamado ou a quem ele indicar, no prazo 

estipulado por esse juízo” A pretensão é de desvinculação da parte 

requerente da responsabilidade relativa ao bem móvel do qual afirma não 

ser mais proprietária. Citados, o requerido DETRAN apresentou 

contestação. Vê-se no termo de audiência juntado no id. 27231944 que a 

parte autora e o requerido Paulo entabularam acordo acerca do objeto da 

presente ação, no qual, o adquirente assumiu a responsabilidade por 

todos os débitos em abertos referentes ao veículo, bem como efetuar a 

transferência da propriedade do veículo no prazo de 10 dias úteis. 

DECIDO. Examinando os termos do acordo celebrado, verifica-se a 

ausência de interesse processual em relação ao litisconsorte DETRAN que 

não participou da composição, impondo suas exclusões do polo passivo, 

com o prosseguimento do feito somente em relação aos acordantes. 

Excluída a pessoa jurídica de direito público do polo passivo, ressai a 

incompetência desse juízo fazendário para análise do pedido de 

homologação do acordo entabulado entre particulares, por aplicação do 

art. 5º, I, da Lei 12.153/2009. Diante do exposto, reconhece-se, de ofício, 

a ausência de interesse processual em relação ao DETRAN/MT; bem como 

a incompetência absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito 

entre particulares; e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV e VI, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, determina-se a exclusão da pessoa 

jurídica de direito público DETRAN/MT do polo passivo e posterior 

redistribuição dos autos a um dos juizados especiais cíveis dessa 

Comarca para apreciação/homologação do acordo noticiado no id. 

27231944 pactuado entre os particulares DANIELLE DE OLIVEIRA ROCHA 

e PAULO CESAR DUARTE DE OLIVEIRA. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004138-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA (REQUERENTE)

WELINGTON RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004138-46.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VITOR FERNANDO 

MASSANORI SAKATA, WELINGTON RODRIGUES MENDONCA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por VITOR FERNANDO MASSANORI SAKATA e WELINGTON RODRIGUES 

MENDONCA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

recebimento da verba indenizatória de auxílio uniforme decorrente das 

suas promoções, respectivamente, aos postos de major, bem como as 

verbas de auxílio fardamento dos meses de 2016, 2017 e 2018. Citado, o 

requerido apresentou contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da 

presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

os requerentes que são Militares Estaduais pertencentes ao quadro de 

Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso, sendo que, ambos foram 

promovidos na data de 01 de setembro de 2014 ao Posto de Major da PM, 

conforme se infere da publicação no Diário Oficial nº 26364 (id. 

22822921). Portanto, as partes reclamantes fazem jus ao auxílio 

fardamento decorrente de suas promoções no ano de 2014. Com relação 

à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com 
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entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se 

consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente 

ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o 

dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa 

fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 

79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Por 

outro lado, não merece prosperar o pedido de pagamento do auxílio 

fardamento aos requerentes pertinentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, 

porque nos mencionados anos a verba é tratada na Lei Complementar nº 

555/2014, que ostenta inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, 

conforme restou declarada no julgamento da ADI nº 

1000613-59.2019.8.11.0000, cujos fundamentos este Juízo se alinha ao 

TJMT. Em que pese tenha sido modulado os efeitos dessa decisão, é 

cediço que a providência processual não impede a declaração incidental 

de inconstitucionalidade neste primeiro grau de jurisdição, via controle 

difuso, haja vista que não é possível o reconhecimento de direito 

pretensamente amparado em norma inconstitucional. Em consulta ao site 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, vê-se que o 

Substitutivo Integral ao Projeto de Lei Complementar nº 48/2014, cujo teor 

acrescentou a disposição do art. 129 e seu parágrafo único, à Lei 

Complementar nº 555/2014, decorre de iniciativa das Lideranças 

Partidárias(https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/cp/201412111430

52232000.pdf). O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, 

por vício de iniciativa, dos dispositivos acrescentados ou alterados pelo 

Poder Legislativo que, a exemplo da Lei Complementar nº 555/2014, tratam 

de direitos e deveres de servidores públicos, cuja iniciativa é reservada 

ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inc. II, da CF). Nesse sentido: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 

191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. 

MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE 

INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1º, II, C DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal 

prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis 

que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pacífico o 

entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União 

são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o 

princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". 

Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A 

posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e 

completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do 

Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o 

provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato 

aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, 

§ 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente 

desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 

2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05). 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida 

cautelar. 2. Lei nº 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe 

sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de 

ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3. Regime jurídico de servidores 

públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. 

Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e 

conveniência política de suspensão da vigência da Lei. 5. Cautelar 

deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04). Desse modo, a jurisprudência no 

Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva 

privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se 

as regras de competência legislativa. Como sedimentado pelo Supremo 

Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na 

Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos 

Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável 

de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 

AgR/AC). Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu 

como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal 

subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito: A 

sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda 

quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o 

vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 

2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 

2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011. Destarte, 

por força da reserva privativa atribuída ao Poder Executivo, no § 1º, do 

art. 61, da Constituição da República, reproduzido no parágrafo único do 

art. 39 da Constituição de Mato Grosso, a normativa que dispõe sobre a 

ajuda fardamento dos militares é de iniciativa privativa do Chefe do 

Executivo. A alteração do projeto de Lei Complementar nº 555/2014 de 

autoria do Chefe do Poder Executivo pelas Lideranças Partidárias da 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, notadamente, das matérias 

relativas aos direitos e deveres dos servidores públicos militares possui 

impacto de natureza financeira, o que é expressamente vedado pelo art. 

40 da Constituição de Mato Grosso. Desse modo, em sede do controle 

difuso de constitucionalidade, sendo clara a existência de vício de 

iniciativa quanto ao art. 129 e seu parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 555/2014, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da 

inconstitucionalidade do dispositivo e, por consequência, conduz à 

improcedência do pedido de auxílio fardamento correspondentes aos anos 

2016, 2017 e 2018, em razão da ausência do requisito legal para 

concessão da ajuda fardamento. Ante o exposto, DECLARA-SE, de ofício, 

via controle difuso, a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por 

vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da 

Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da 

Constituição Estadual de Mato Grosso, e, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o ESTADO 

DE MATO GROSSO a pagar aos reclamante a importância referente ao 

auxílio fardamento do ano de 2014, ambas acrescidas de juros moratórios 

calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação e 

correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, 

EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033850-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SUELLEN VERGILIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

JANIR VERGILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033850-58.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JANIR VERGILIA DA SILVA, 

CRISTIANE SUELLEN VERGILIA DA SILVA OLIVEIRA REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação 

de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por 

JANIR VERGILIA DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ para viabilizar a sua transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). A liminar foi deferida e cumprida. Citadas, as 

partes reclamadas apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. 

Quanto as preliminares serão analisadas conjuntamente com o mérito da 

ação, por se confundirem. Registra-se que no id. 22944085 consta a 

noticia que a parte reclamante veio a óbito em 02/08/2019, mesmo após ter 

recebido o tratamento adequado e ser internada no leito de UTI. Contudo, 

no presente caso, subsiste o interesse e a necessidade da prolação de 

uma sentença que efetivamente julgue o mérito da controvérsia, uma vez 

que foi deferida e cumprida a liminar pretendida. Não obstante a morte da 
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paciente, após a realização do procedimento médico pleiteado, há 

necessidade de confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela 

antecipada, não configurando a perda do objeto da demanda, uma vez que 

houve despesas/gastos com o procedimento/tratamento do paciente que 

precisam ser dirimidos, e que não desaparecem, necessitando a 

reapreciação definitiva. (TJMT Apelação/Remessa Necessária 

46931/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 

28/06/2017). Ante o exposto, RATIFICA-SE a liminar deferida e JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido versado na inicial limitando a medida até a data do 

óbito da beneficiária (02/08/2019), e, por consequência, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data registada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005676-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REBERT SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005676-62.2019.8.11.0001 REQUERENTE: REBERT SANTOS SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por REBERT SANTOS SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e cinquenta 

reais e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09 (id. 23169784), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23169943, 23169947 e 23169950). Este 

juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com 

entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se 

consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente 

ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o 

dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa 

fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 

79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). 

Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se 

que, a parte autora não aplicou corretamente a correção monetária e os 

juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser afastada 

tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo 

no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco 

centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005874-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005874-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ODILZA SOARES DO PRADO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por ODILZA SOARES PRADO DOS SANTOS contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 8.823,29 (oito 

mil oitocentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos). Citado, o 

requerido apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de 

conciliação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Alega a requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovida ao Posto de 3º Sargento da 

PM, consoante se infere da publicação no Boletim Especial nº 015, de 03 

de setembro de 2014, páginas 02 a 05 (id. 23229916), fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 
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oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” A requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 02/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23229918 e 23229919). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 

direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 5.188,40 (cinco mil cento e 

oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao auxílio fardamento 

do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILTON COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005547-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSENILTON COSTA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por JOSENILTON COSTA MARTINS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e cinquenta 

reais e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido apresentou 

contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09 (id. 23123739), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (id. 18123288). Este juízo, em outras 

oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento diverso, 

contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma Recursal 

Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de 

receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido 

fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual 

nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). 

(Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos 

coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a 

correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua 

incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza indenizatória do 

auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o 

exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na 

inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao 

requerente a importância de R$ 8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), referente ao auxílio fardamento do 

ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001318-88.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de “ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais e pedidos de tutela de urgência” ajuizada por MARCOS 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o fornecimento medicamento imunoglobulina humana 

endovenosa, uma vez que é portador da doença Polineuropatia 

Inflamatória. A tutela de urgência indeferida, sendo interposto Agravo de 

Instrumento, o qual restou improvido. Citado, o requerido não apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. O ente público tem o dever de fornecer os meios 

indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela 
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Constituição Federal, como sendo direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de relevância 

pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. 

É cediço que, em tese, a ausência nas listas oficiais de dispensação não 

basta para obstar o fornecimento de medicamento que tenha sido 

prescrito pelo médico assistente do paciente. Contudo, para as hipóteses 

nas quais a pretensão não está incluída na política pública de dispensação 

estabelecida na gestão tripartite dos entes federativos, é necessário que 

a requerente comprove as razões pelas quais o seu tratamento seja 

extraordinariamente distinto daquele tratamento ordinariamente dispensado 

à coletividade dos usuários do SUS, bem como porque tal tratamento 

ordinário não possa ser-lhe prescrito. Isto é, deve estar comprovado, 

documentalmente, por meio de detalhada prescrição médica com histórico 

do tratamento do paciente, exames médicos, laudos, relatórios de 

evolução da doença e até mesmo perícia, se for o caso, que a 

excepcionalidade do caso clínico justifique o pedido de fornecimento do 

medicamento fornecido pelo SUS para outras patologias para a parte 

autora - em razão de condição de saúde específica e incomum aos demais 

pacientes – e que demande atenção diferenciada e cuidados fora dos 

padrões estabelecidos aos demais usuários SUS. O cumprimento dessa 

exigência é fundamental para que se legitime não apenas a intervenção do 

Poder Judiciário na política pública, mas também para que se reconheça 

que é dever do poder público dispensar, justificadamente pelas 

peculiaridades do caso específico, cuidados e gastos diferenciados 

daqueles estabelecidos como ordinários. Ou seja, a isonomia de 

tratamento para casos idênticos é uma premissa fundamental, 

justificando-se o tratamento diferenciado apenas na medida das 

necessidades específicas dos pacientes, sob pena de afronta ao disposto 

no art. 5º, caput, e inciso I, da Constituição da República. Na espécie, 

extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnica que a medicação 

pleiteada faz parte da lista de dispensação do SUS, mas para outras 

patologias, e o relatório do médico particular não aponta quais 

medicamentos disponíveis na rede pública para a patologia indicada foram 

inexistosos para o tratamento, tampouco traz provas de que para a 

requerente há eficácia comprovada com o fármaco substituto. No caso, 

sequer há comprovação da doença ventilada, contrariando jurisprudência 

do STJ que tem entendido indispensável exames para a avaliação do 

pedido de dispensação diferenciada, senão vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO 

CONDICIONADO A REALIZAÇÃO DE EXAME. RECUSA DA PACIENTE. NÃO 

COMPROVADO A NECESSIDADE. IMPROVIMENTO. 1. É OBRIGAÇÃO DO 

PACIENTE SUBMETER-SE A EXAME QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DA 

DOENÇA QUE ALEGA SER PORTADOR A FIM DE SER ASSEGURADO O 

SEU DIREITO AO RECEBIMENTO DA MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. 2. A 

RECUSA DA PACIENTE EM REALIZAR O EXAME ALIADA A DIAGNÓSTICO 

DIVERSO DA DOENÇA FEITO PELO MÉDICO DO ÓRGÃO ESTATAL 

IMPLICA NO INDEFERIMENTO DO PLEITO EM SEDE DE TUTELA 

ANTECIPADA. 3. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (AGI 20080020097396 DF. Orgão Julgador: 6ª Turma Cível. 

Publicação: DJU 21/01/2009 Pág.: 58. Julgamento: 3 de Setembro de 2008. 

Relator: ROBERTO SANTOS). Assim, sob qualquer ângulo que se observe 

nos autos, verifica-se que a requerente não se desincumbiu do mínimo 

ônus probatório a seu encargo de forma a convencer que se identifica 

numa condição tão específica que não pode receber o mesmo tratamento 

dispensado aos demais pacientes em iguais condições. O direito à saúde 

é um direito universal. Desse modo, o Sistema Único de Saúde deverá 

fornecer tratamento médico adequado a todos que dele necessitarem, o 

que não significa dizer que conferirá um direito irrestrito aos pacientes 

“(...) pois o direito à saúde prestado não significa a livre escolha de 

medicação e tratamento a ser custeado pelo ente público.” (STJ - AgRg no 

RMS 46.373/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015). Em igual sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO 

PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. 

PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no 

sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao 

art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de 

propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 

O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os 

entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal 

Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a 

determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista 

padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que 

não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. 

Precedentes. (...) (STF - RE n. 831.385-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2015). Nos Tribunais Estaduais tem-se, 

fielmente, observado a necessidade de comprovação do dissenso quanto 

às opções disponíveis segundo as listas padronizadas para a 

condenação dos entes federativos às prestações diferenciadas, a 

propósito: ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - TRANSTORNO DE 

DÉFICIT DE ATENÇÃO / HIPERATIVIDADE - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO RITALINA - RECEITA MÉDICA E DECLARAÇÕES 

UNILATERAIS E SEM ESCLARECIMENTOS - NOTA TÉCNICA DO ESTADO - 

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS - PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. - Impugnada eficazmente a prescrição de Ritalina e 

Atensina para tratamento de transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, mediante indicação de medicamentos dispensados pelo 

SUS e que podem controlar os sintomas da moléstia, julga-se 

improcedente o pedido se o autor não prova sejam aqueles pleiteados os 

únicos eficazes em relação ao seu estado de saúde. (TJMG, Processo: 

AC 10153120056525001 MG. Relator (a): Alberto Vilas Boas. Julgamento: 

21/06/0015. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/1ª CÂMARA CÍVEL. 

Publicação: 30/06/2015). Conforme se depreende da jurisprudência dos 

Tribunais Superiores à análise dos pedidos dessa natureza deve ser feita 

caso a caso, considerando-se os elementos fáticos e a ordem normativa 

para se concluir pela possibilidade de concessão de dispensação 

diferenciada. Na hipótese em exame, a situação jurídica alegada não ficou 

comprovada, o que impõe a rejeição do pleito. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial de fornecimento 

do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] (RE 855178 RG, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) .

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005840-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE EGIDIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005840-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: IVONETE EGIDIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por IVONETE EGIDIA DE SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 8.823,29 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e 

vinte e nove centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 854 de 877



(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

a requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Praças da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi 

promovida ao Posto de 3º Sargento da PM, consoante se infere da 

publicação no Boletim Especial nº 015, de 03 de setembro de 2014, 

páginas 02 a 05 (id. 23216885), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com 

relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” A requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 02/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23216890 e 23217491). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 

direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 5.188,40 (cinco mil cento e 

oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao auxílio fardamento 

do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005467-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUSMAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005467-93.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELO GUSMAO OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por MARCELO GUSMÃO OLIVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 15.184,60 (quinze mil cento e oitenta e quatro reais 

e sessenta centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2015 foi 

promovido ao Posto de 1º Tenente da PM, consoante se infere do Decreto 

n.º 237, de 02 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado 

n.º 26611, de 02 de setembro de 2015 (id. 23097393), fazendo jus ao 

auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, aplica-se ao 

presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do que 

determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O 

disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 534066/2015 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 05/09/2015, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23097403 e 23097404). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 

direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 10.338,92 (dez mil trezentos e 

trinta e oito reais e noventa e dois centavos), referente ao auxílio 

fardamento do ano de 2015, acrescido de juros moratórios calculados com 

base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária 

pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005342-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PEREIRA SANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005342-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DIOGO PEREIRA SANTINO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por DIOGO PEREIRA SANTINO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio 

fardamento no valor atualizado de R$ 15.356,50 (quinze mil trezentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2015 foi promovido ao Posto de 1º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto n.º 237, de 02 de setembro de 2015, 

publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26611, de 02 de setembro de 

2015 (id. 23072681), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à 

regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 

231/2005, em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em 

seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor 

em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os 

dispositivos da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que 

tratam da etapa fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando 

promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor 

subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” 

O requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 

534066/2015 referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de 

todos os militares que foram promovidos na data de 05/09/2015, inclusive 

o seu, restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa 

fardamento, não tendo sido realizado o pagamento (ids. 23072682 e 

23072683). Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa 

matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que 

se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, 

Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, 

promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

10.338,92 (dez mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois 

centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2015, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005541-50.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE WELLINGTON COUTO 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por JOSÉ WELLINGTON COUTO SILVA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio 

fardamento no valor atualizado de R$ 14.650,51 (quatorze mil seiscentos e 

cinquenta reais e cinquenta e um centavos). Citado, o requerido 

apresentou contestação, mas não compareceu à audiência de conciliação. 

Passa-se à apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Alega o requerente que é Militar Estadual 

pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso e que 

no dia 05 de setembro de 2014 foi promovido ao Posto de 2º Tenente da 

PM, consoante se infere do Decreto nº 2.520, de 01 de setembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial do Estado nº 26364, página 09 (id. 23123713), 

fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra de transição, 

aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, em razão do 

que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 

204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 

2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa 

fardamento.” Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 

que: “Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu 

posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente 

colaciona aos autos o processo administrativo nº 579473/2014 referente 

ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que 

foram promovidos na data de 05/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23123716, 23123717, 23123718 e 

23123719). Este juízo, em outras oportunidades, deliberou sobre essa 

matéria com entendimento diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que 

se consolidou na Turma Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, 

Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, 

promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba 

denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto 

ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela 

Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e 

art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 

19/09/2017). Contudo, analisando detidamente os cálculos coligidos aos 

autos, tem-se que, a parte autora não aplicou corretamente a correção 

monetária e os juros. Quanto ao imposto de renda, sua incidência deve ser 

afastada tendo em vista a natureza indenizatória do auxílio fardamento, 

com amparo no artigo 6º da Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na inicial para CONDENAR 

o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 

8.588,45 (oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco 

centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2014, acrescido de 

juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a 

citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a promoção; e, por 

consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda Guimarães de 

Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 
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pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005865-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005865-40.2019.8.11.0001 REQUERENTE: NILTON CANDIDO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por NILTON CANDIDO DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 8.823,29 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e 

vinte e nove centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Praças da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de 3º Sargento da PM, consoante se infere da 

publicação no Boletim Especial nº 015, de 03 de setembro de 2014, 

páginas 02 a 05 (id. 23226085), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com 

relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 02/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23226087 e 23226088). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 

direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 5.188,40 (cinco mil cento e 

oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao auxílio fardamento 

do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017008-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN LIMA GUEDES OAB - SP294664 (ADVOGADO(A))

CELIO PAULINO PORTO OAB - SP313763 (ADVOGADO(A))

DANILO TOCHIKAZU MENOSSI SAKAMOTO OAB - SP262033 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1017008-08.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LUCAS GABRIEL RODRIGUES 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38 da Lei nº 

9.099/1995). Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 

LUCAS GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA em desfavor da SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, objetivando que fosse 

disponibilizado ao autor o exame de alcoolemia de seu genitor falecido em 

acidente de trânsito. Citado, o requerido apresentou contestação. Decido. 

Reconhece-se a ilegitimidade da Secretaria de Estado de Fazenda, por ser 

órgão despersonalizado, devendo o Estado de Mato Grosso figurar no 

polo passivo da presente demanda. Considerando que o Estado de Mato 

Grosso já apresentou contestação e que o deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória, atento aos princípios 

da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Passa-se ao julgamento. A parte 

requerente informa que seu genitor faleceu em 02/11/2014, e, a fim de 

perceber a complementação do seguro de vida de que era beneficiário, 

necessitava apresentar a seguradora o exame de dosagem alcoólica e 

toxicológico realizado pela perícia forense, que não constava do inquérito 

policial. Por essa razão, informando não ter logrado êxito em ter acesso ao 

referido documento, requereu fosse o requerido compelido a apresentá-lo 

nos presentes autos. Por meio de ofício encaminhado pelo Delegado de 

Polícia Diretor do Interior da Secretaria de Estado e Segurança Pública ao 

Delegado de Polícia Regional de Alta Floresta/MT, foram requeridas 

informações sobre a realização ou não do exame de dosagem alcóolica ou 

toxicológico nos autos do Inquérito Policial nº 622/2014, que se refere ao 

acidente de trânsito que vitimou o genitor do requerente (id. 4569424). No 

id. 4569424 – pág.4, a parte requerida aportou o Laudo Pericial nº 

3.15.2014.12283-01, assinado no dia 10/11/2014, com a informação da 

perícia de dosagem alcóolica realizada com material da vítima, Sr. Marcio 

Roberto de Oliveira. Dessa forma, com o cumprimento espontâneo pelo 

requerido da obrigação de fazer requerida na exordial, e, não havendo 

outros pedidos, a ação deve ser extinta por perda superveniente do 

interesse de agir em face à ausência de necessidade da ação. Diante do 

exposto, reconhece-se a perda superveniente do interesse de agir e 

JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, VI, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana Katherine 

Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Determina-se à Secretaria que proceda a retificação do polo passivo da 

demanda no Sistema PJE, a fim de conste apenas o Estado de Mato 

Grosso. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033506-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ABREU COSTA (AUTOR(A))

VANESSA DE ABREU COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033506-77.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VANESSA DE ABREU COSTA, 

FERNANDA DE ABREU COSTA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CUIABA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de “ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” proposta por 

VANESSA DE ABREU COSTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ para viabilizar a sua transferência para Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). A liminar foi deferida. Citadas, as partes 

reclamadas apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. 

Rejeita-se as alegações de falta de interesse, uma vez que restou 

comprovado que o pronunciamento jurisdicional é tanto útil quanto 

necessário ao paciente, que dependia de tratamento em UTI para 

manter-se viva. Ademais, a transferência da requerente para a UTI 

ocorreu em cumprimento da decisão liminar. Quanto à alegação de 

ilegitimidade passiva do município, rejeita-se, pois, é cediço o dever do 

Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde 

para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Ademais, por se tratar de responsabilidade solidária entre os entes 

federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer deles para 

figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor à escolha do 

demandado. Afasta-se a preliminar de perda do objeto, pois a internação 

do paciente em leito de UTI ocorreu por força judicial, não havendo que se 

falar em extinção do feito. Superadas as preliminares arguidas, passa-se 

ao mérito. O ente público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis 

à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, 

como sendo direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 

e 197, sendo dever do Estado e de relevância pública tais serviços, não 

se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Até porque negar ao 

paciente a utilização de medicamento, a necessidade de fazer uma 

cirurgia, transferência para UTI ou de insumos, é o mesmo que 

desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando que se trata de direito 

fundamental à saúde, e dever do Estado de desenvolver e assegurar 

políticas públicas que visem à redução de doenças, à proteção e à 

recuperação da saúde. Dessa feita, cabe ao Poder Judiciário, nos termos 

do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou 

ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público em 

cumprir o que lhe compete (TJ/MT AI 54143/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, 

Publicado no DJE 03/03/2015). No caso em exame, observa-se do relatório 

médico que a requerente necessita da transferência para unidade de 

Terapia Intensiva, uma vez que está com crises convulsivas não 

controladas, com diagnóstico de lúpus, se encontrando internada na 

Policlínica do Planalto, correndo risco iminente de morte. Assim, resta 

comprovado que, por conta de tal quadro clínico, necessita ser 

imediatamente transferida para UTI, sendo confirmada a necessidade pelo 

laudo médico juntado aos autos e ratificado pelo NAT. Consta nos autos 

informação que a paciente fora removido para UTI adulto, no Hospital 

Estadual Santa Casa no dia 31/07/2019. O direito à saúde 

consubstancia-se em direito indisponível, de regramento auto-aplicável, de 

maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer tratamento 

adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 

12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Quanto à gradação de obrigações, nas 

causas que versam sobre direito à saúde, à responsabilidade é solidária 

entre as três esferas de governo, o que permite a propositura da ação 

contra um, alguns ou todos os responsáveis solidários, conforme opção 

do interessado. Quanto a astreinte por falta de descumprimento da liminar, 

verifica-se que se quer foi aplicada. Ante o exposto, RATIFICA-SE a 

liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR os requeridos, solidariamente, a viabilizarem a transferência 

do paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI em hospital 

do SUS que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu 

caso, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus das partes 

reclamadas, e mediante avaliação de risco específica para transferência 

pela equipe que atualmente assiste a paciente e autorização médica da 

unidade na qual se encontra internada caso se apresente viável, e 

respeitando o teto deste juizado especial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016032-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT20936/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016032-19.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO e SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, objetivando a 

declaração de nulidade dos processos administrativos nº 237/2015 e 

1033/2019 cuja decisão determinou a suspensão ao direito do requerente 

de dirigir pela autuação da infração de trânsito capitulada no artigo 165 do 

CTB. Alega o requerente que aos 15/11/2014 foi autuado por suposta 

infração ao art 165 CTB (dirigir veículo sob influência de álcool), quando 

conduzia o veículo Polo Sedan placa NDG6222, de propriedade de Martins 

Missias dos Santos. Diz que foi notificado do ato aos 28/12/2014 em prazo 

superior a 30 dias, sendo a notificação emitida aos 16/12/2014. Relata que 

aos 30/01/2015 apresentou recurso (Processo administrativo 237/2015), o 

qual foi rejeitado sem que houvesse, contudo, a devida notificação do 

julgamento seja via postal ou por edital. Ao buscar a renovação da CNH foi 

comunicado de que havia suspensão em razão do processo administrativo 

n.º 1033/2019, aberto em maio de 2019. Aduz que o referido procedimento 

administrativo foi concluído com inúmeros vícios que prejudicam o devido 

processo legal, tais como, ausência de notificação da infração, ausência 

de notificação dos atos do processo administrativo, inconsistência nas 

informações de identificação do proprietário do veículo e capitulação da 
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normal infringida. Sendo assim, requer a anulação do auto de infração, 

bem como dos procedimentos administrativos que culminaram na sua 

suspensão em dirigir. Citado, o requerido apresentou contestação. A 

Liminar foi indeferida. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Convém registrar 

primeiramente o que dispõe a Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB), sobre a notificação do auto de infração: Art. 281. A 

autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste 

Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de 

infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de 

infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se 

considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta 

dias, não for expedida a notificação da autuação. Art. 282. Aplicada a 

penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 

infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, 

que assegure a ciência da imposição da penalidade. Não há qualquer 

previsão de anulação do auto de infração em decorrência do erro material 

(equívoco na identificação do proprietário do veículo) noticiado pelo 

requerente. Assim, verifica-se que o auto de infração será arquivado e 

seu registro julgado insubsistente, somente quando não for expedida a 

notificação da autuação no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Ocorre que a 

natureza da infração objeto dos procedimentos administrativos nº 

237/2015 e 1033/2019 indicam autuação/abordagem em flagrante, cuja 

notificação é realizada no ato da autuação e pela assinatura do condutor, 

tornando dispensável a notificação via correio ao proprietário do veículo, 

conforme disposto no inciso VI do artigo 280 do CTN: Art. 280. Ocorrendo 

infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, 

do qual constará: (...) VI - assinatura do infrator, sempre que possível, 

valendo esta como notificação do cometimento da infração. Prevalece 

apenas a obrigatoriedade quanto o envio da notificação de penalidade, 

nos termos do artigo 282, §2º do CTN, o que foi devidamente cumprido 

pela autarquia estadual, conforme se depreende dos documentos 

colacionados pela parte requerente no id. 25919655, pág. 9. Art. 282. 

Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 

veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. (...) 

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições 

consulares de carreira e de representações de organismos internacionais 

e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores 

para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. 

Da análise da documentação aportada aos autos extrai-se que a 

notificação dos auto de infração nº MTA0103744 ocorreu no ato da 

abordagem e autuação, no dia 15/11/2014, vide documento colacionado ao 

id. 25919655, pág. 04. Verifica-se ainda do extrato acostado no id. 

25919655 (pag. 9) que a emissão da notificação de imposição de 

penalidade, após o indeferimento do recurso, ocorreu aos 09/11/2015 

havendo posteriormente ao referido ato inclusive o pagamento do auto de 

infração de trânsito no importe de R$ 1.915,38, aos 05/05/2016, do que se 

depreende a regular ciência da decisão de indeferimento, pois se houve a 

posterior quitação não é crível que o infrator não tenha se irresignado, a 

tempo oportuno, antes da pagar integralmente o valor da multa, com a 

suposta ausência de notificação. Sendo assim, observados os 

procedimentos necessários, mostra-se legítima a autuação e conclusão 

dos procedimentos administrativos que culminaram na suspensão ao 

direito de dirigir em desfavor do requerente. Diante do exposto 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031054-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE PAULA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031054-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA DE PAULA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de “ação 

comum com pedido de liminar” ajuizada por ANA MARIA DE PAULA SILVA, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o tratamento de 

aplicação de “células troncos” em outro país mais precisamente na 

Tailândia, além do pagamento das passagens aéreas dela e um 

acompanhante. A tutela de urgência indeferida. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A Requerente 

narra que é portadora de distrofia muscular progressiva, distrofia de 

cinturas, em fase intermediaria, com fraqueza proximal importante, doença 

progressiva e limitante quanto aos atos motores que consegue executar 

pela falta de força - CID. 10. G.82.G.71.G82.3, e tendo como a única 

possibilidade de tratamento a aplicação de “células troncos” em outro pais 

mais precisamente na Tailândia. Analisando o caso em comento, se extrai 

dos autos que a requerente não comprovou a imprescindibilidade do 

tratamento com células tronco, assim como a ineficácia, para o tratamento 

da moléstia pelo meio convencional oferecido nacionalmente. Neste norte, 

nota-se que não houve comprovação de que o tratamento oferecido pela 

rede pública, não pode ser utilizado pela parte reclamante, ônus de prova 

que lhe incumbe, pois a excepcionalidade tem que ser comprovada, 

visando à garantia do acesso a saúde de modo igualitário, sem que aplique 

situações individualizadas/excepcionais para ferir a estabilidade do 

orçamento público e as políticas públicas, bem como prejudicando toda 

uma coletividade em prol da individualidade. Deste modo, as meras 

alegações da parte Requerente, de que a aplicação de células-tronco 

seria o tratamento médico adequado e singular, não tem o condão de 

conduzir o convencimento desta magistrada. Neste sentido, segue 

jurisprudência: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEFALÉIA - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA - 

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS PROVIDOS. Se o Estado 

disponibiliza medicamento para a patologia e o demandante não comprova 

a sua ineficácia, a improcedência do pedido é medida imperativa. (TJ-MS - 

APL: 0000292-68.2012.8.12.0029, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, 

Data de Julgamento: 29/01/2013, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/02/2013). Além disso, a parte autora não apresenta exames 

sequenciais atualizados e laudos, atestados ou declarações médicas que 

permitam ao juízo demandar análise do grupo médico do Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT, sobre evidências técnicas de progressão da doença ou 

não estadiamento com o tratamento convencional disponibilizado aos 

demais usuários do SUS. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá, data publicada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito 

[1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 

DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) .

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042734-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANILTON BENEDITO MALHADO RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1042734-76.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANILTON 

BENEDITO MALHADO RODRIGUES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO E OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA), proposta por 

ELIANILTON BENEDITO MALHADO RODRIGUES em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pleiteando transferência para unidade hospitalar de 

referência, que disponha de Unidade de Terapia Intensiva. Liminar 

concedida em plantão (Id. 24358052). Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. Rejeita-se a alegação de falta de 

interesse, uma vez que restou comprovado que o pronunciamento 

jurisdicional é tanto útil quanto necessário a paciente, que dependia de 

tratamento em UTI para manter-se vivo. Ademais, a transferência da 

requerente para a UTI ocorreu em cumprimento da decisão liminar. O ente 

público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da 

saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo 

direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo 

dever do Estado e de relevância pública tais serviços, não se podendo 

isentar da obrigação que lhe cabe. Até porque negar ao paciente a 

utilização de medicamento, a necessidade de fazer uma cirurgia, 

transferência para UTI ou de insumos, é o mesmo que desconsiderá-la 

como pessoa humana. Ressaltando que se trata de direito fundamental à 

saúde, e dever do Estado de desenvolver e assegurar políticas públicas 

que visem à redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. 

Dessa feita, cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no 

caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe 

compete (TJ/MT AI 54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 

03/03/2015). No caso em exame, observa-se do relatório médico que o 

requerente necessita da transferência para unidade de Terapia Intensiva, 

uma vez que está com mal estar, epigastralgia, náuseas e êmese, quadro 

com aproximadamente 24 horas de evolução. O paciente encontra-se 

internado no Hospital São Judas Tadeu, correndo risco iminente de morte, 

conforme laudo assinado pelo Dr. Valdey A. Oliveira - CRM/MT 9.794 

datado de 26/09/2019. Assim, resta comprovado que, por conta de tal 

quadro clínico, necessita ser imediatamente transferido para UTI, sendo 

confirmada a necessidade pelo laudo médico juntado aos autos. O direito à 

saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 

12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Por fim, verifica-se que sequer foi 

aplicada multa em decorrência do não cumprimento da liminar. Ante o 

exposto, RATIFICA-SE a liminar e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para CONDENAR o requerido, a viabilizar a 

transferência do paciente para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – 

UTI em hospital do SUS que disponha de condições técnicas para dar 

suporte ao seu caso, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus 

das partes reclamadas, e mediante avaliação de risco específica para 

transferência pela equipe que atualmente assiste a paciente e autorização 

médica da unidade na qual se encontra internada caso se apresente 

viável, e respeitando o teto deste juizado especial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000600-57.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANDREIA NUCIA DE MARCHI 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. ANDREIA NUCIA DE 

MARCHI, interpôs ação contra o DETRAN/MT, na qual pretendem obter o 

reconhecimento da insubsistência/nulidade dos autos de infrações de 

trânsito, além da baixa da pontuação incidente no prontuário de sua CNH. 

A liminar requerida foi indeferida. Citado, a parte reclamada apresentou 

contestação, porém não compareceu na audiência de conciliação, e não 

houve impugnação. Considerando a indisponibilidade do interesse público 

(artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. Em sede contestatória, o reclamado/DETRAN 

suscita preliminar de ilegitimidade passiva, acreditando não deter 

legitimação para promover defesa, vez que a parte reclamante afirma ser 

ilegal a aplicação da penalidade de multa, em seu nome, acreditando ser 

de competência exclusiva do Município de Cuiabá. Dispõe o art. 1º da Lei 

Federal n. 3.844, de 13.04.77 que o Departamento de Trânsito de Mato 

Grosso – DETRAN/MT é uma autarquia com personalidade jurídica própria, 

senão vejamos: “Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), 

criado pela Lei nº 2626, de 7 de julho de 1966, fica transformado em 

autarquia, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e 

financeira, sede e foro em Cuiabá e jurisdição em todo o território do 

Estado”. Portanto o referido Departamento possui personalidade jurídica 

própria, distinta da entidade estatal e municipal, a qual está vinculada, bem 

como autonomia administrativa e financeira, motivo pelo qual deve 

responder, isoladamente, por supostos ato/danos praticados, como 

requerido in casu. O Código de Trânsito Brasileiro prevê uma divisão de 

responsabilidades e a integração entre órgãos federais, estaduais e 

municipais. Nesse sentido, a legislação atribuiu diversas competências 

aos órgãos executivos municipais de trânsito, como a fiscalização e 

aplicação de penalidades e medidas administrativas, conforme segue: Art. 

16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito ou rodoviário 

funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, 

órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos 

contra penalidades por eles impostas. (...) Art. 24. Compete aos órgãos e 

entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua 

circunscrição: (Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015) (...) VI - 

executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso 

público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as 

medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada 

previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de 

trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, 

exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso 

coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em 

estacionamentos; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência) 

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por 

infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, 

notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; VIII - 
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fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas 

cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação 

dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; IX - 

fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as 

penalidades e arrecadando as multas nele previstas; (...) Compulsando os 

autos, verifica-se a existência do débito, decorrente dos Autos de 

Infração de Trânsito nsº AAA552539, L43016491, L43016627, 

E43013090, E43023700, AAA832889, F43398721, tendo como o órgão 

autuador a Prefeitura de Cuiabá. Desta forma o Detran/MT, não tem 

ingerência sobre o procedimento administrativo de autuação, notificação e 

penalização por infração de trânsito do ente federativo, bem como 

responder por suposto dano praticado. Isto posto, ACOLHE-SE a 

ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, por conseguinte, DECLARA-SE 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

VI do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001974-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001974-11.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA 

GERAL, ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA ajuizou ação de execução de título extrajudicial de 23 

URH´s referente aos honorários de defensor dativo fixados nos 

processos: 333278-2011/354 e 409027.2010.811.0064, em trâmite na 

Primeira Vara Criminal de Rondonópolis, almejando o recebimento da 

importância atualizada de R$ 25.267,25 (vinte e cinco mil duzentos e 

sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Citado, o executado opôs 

embargos. Passa-se à apreciação. Vê-se que foi feita atualização do 

valor da URH antes da citação. No entanto, verifica-se que a tabela de 

honorários da OAB foi reajustada no mês fevereiro/20. Portanto, 

considerando a atualização da URH na tabela de honorários da OAB[1] 

para o ano de 2020, é de R$ 970,12, deve ser aplicado o valor reajustado 

da unidade pela própria OAB para fins de homologação do crédito devido. 

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia 

correspondente e atualizada de 23 (dez) URH’s, que perfaz o montante de 

R$ 22.312,76 (vinte e dois mil trezentos e doze reais e setenta e seis 

centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e 

honorários. Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 

40 da Lei nº 9.099/95). Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente a certidão original na Secretaria deste juízo, que deverá retê-las 

para fins do disposto no art.3º, § 1º, III, do Provimento 11/2017-CM. 

Oficie-se ao juízo de origem das certidões de crédito acerca da presente 

execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1]Disponível: 

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO LADISLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005823-88.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INACIO LADISLAU DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

por INÁCIO LADISLAU DA SILVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento da verba indenizatória de auxílio fardamento no 

valor atualizado de R$ 8.823,29 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e 

vinte e nove centavos). Citado, o requerido apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde 

da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. 

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, 

conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega 

o requerente que é Militar Estadual pertencente ao quadro de Praças da 

Polícia Militar de Mato Grosso e que no dia 05 de setembro de 2014 foi 

promovido ao Posto de 3º Sargento da PM, consoante se infere da 

publicação no Boletim Especial nº 015, de 03 de setembro de 2014, 

páginas 02 a 05 (id. 23213744), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com 

relação à regra de transição, aplica-se ao presente caso a Lei 

Complementar nº 231/2005, em razão do que determina a Lei 

Complementar nº 555/2014, em seu artigo 204: “Art. 204 O disposto nos 

arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, 

permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei Complementar 

nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.” 

Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 que: “Ao 

oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um 

auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme.” O requerente colaciona aos 

autos o processo administrativo nº 579482/2014 referente ao pedido de 

pagamento do auxílio fardamento de todos os militares que foram 

promovidos na data de 02/09/2014, inclusive o seu, restando 

incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, não tendo 

sido realizado o pagamento (ids. 23213749 e 23213751). Este juízo, em 

outras oportunidades, deliberou sobre essa matéria com entendimento 

diverso, contudo, alinha-se à jurisprudência que se consolidou na Turma 

Recursal Única. SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia 

Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o 

direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme 

tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar 

Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 

555/2014). (Aprovada em 19/09/2017). Contudo, analisando detidamente 

os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora não aplicou 

corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao imposto de 

renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a natureza 

indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da Lei 

7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar ao requerente a importância de R$ 5.188,40 (cinco mil cento e 

oitenta e oito reais e quarenta centavos), referente ao auxílio fardamento 

do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com base na 

caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo 

IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 
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de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005090-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KAREN RODRIGUES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005090-25.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRUNA KAREN RODRIGUES 

PORTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por BRUNA KAREM RODRIGUES PORTO contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento da verba 

indenizatória de auxílio fardamento no valor atualizado de R$ 12.156,64 

(doze mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). 

Citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, contudo, 

apresentou contestação. Passa-se à apreciação. Inobstante o não 

comparecimento do requerido na audiência de conciliação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa 

não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. Alega a requerente que é 

Militar Estadual pertencente ao quadro de Oficiais da Polícia Militar de Mato 

Grosso e que no dia 27 de novembro de 2014 foi promovida ao Posto de 

Aspirante PM, consoante se infere da Portaria nº 328/QCG/DGP, de 27 de 

novembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Estado nº 26425, página 

33 (id. 23005379), fazendo jus ao auxílio fardamento. Com relação à regra 

de transição, aplica-se ao presente caso a Lei Complementar nº 231/2005, 

em razão do que determina a Lei Complementar nº 555/2014, em seu artigo 

204: “Art. 204 O disposto nos arts. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de 

janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da 

Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da 

etapa fardamento.” Dispõe o art. 78, §2º da Lei Complementar Estadual nº 

231/2005 que: ”§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou 

promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme 

no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.” A 

requerente colaciona aos autos o processo administrativo nº 13296/2015 

referente ao pedido de pagamento do auxílio fardamento de todos os 

militares que foram promovidos na data de 27/11/2014, inclusive o seu, 

restando incontroverso que faz jus ao recebimento da etapa fardamento, 

não tendo sido realizado o pagamento (ids. 23005376 e 23005377). Como 

forma de regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio 

o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu artigo 4º dispôs: Art. 4º 

Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos 

Aspirantes-a-Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005. Contudo, analisando 

detidamente os cálculos coligidos aos autos, tem-se que, a parte autora 

não aplicou corretamente a correção monetária e os juros. Quanto ao 

imposto de renda, sua incidência deve ser afastada tendo em vista a 

natureza indenizatória do auxílio fardamento, com amparo no artigo 6º da 

Lei 7.713/1988. Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido descrito na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO a pagar ao requerente a importância de R$ 7.125,39 (sete mil 

cento e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), referente ao auxílio 

fardamento do ano de 2014, acrescido de juros moratórios calculados com 

base na caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária 

pelo IPCA-E desde a promoção; e, por consequência, EXTINGUI-SE o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Brenda Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021188-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GASPAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951-O (ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-O (ADVOGADO(A))

JANAINA PEREIRA VILAGRA OAB - MT13677/O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021188-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL GASPAR DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de ação de cobrança proposta por 

MANOEL GASPAR DE SOUZA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

onde postula pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a 

propositura da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão 

do cruzeiro real em URV. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No caso dos autos, a parte autora é servidor público 

municipal, e desempenha o cargo de motorista na Secretaria Municipal de 

Gestão, sendo que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ efetivou a reestruturação da 

referida carreira com as publicações das LEIS COMPLEMENTARES 

152/2007 e 154/2007 (DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DEMAIS 

COMPLEMENTAÇÕES). É de se destacar que a presente ação foi proposta 

após mais de cinco anos da vigência das referidas leis. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 
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Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: Súmula 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, RECONHECE-SE A PRESCRIÇÃO da pretensão da parte 

autora e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Brenda 

Guimarães de Moraes Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores 

em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007425-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MACEDO SAO PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1007425-91.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ALBERTO MACEDO SAO PEDRO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). ALBERTO MACEDO SAO PEDRO interpôs a ação contra 

o ESTADO DE MATO GROSSO, almejando “No mérito propriamente dito, 

requer confirmação da antecipação de tutela de mérito, com a declaração 

em decisão definitiva, sobre a possibilidade de cômputo de tempo de 

advocacia exercido antes da emenda 20/98, independentemente de 

comprovação do tempo de contribuição, in casu, de 06/02/1995 a 

14/12/1998, ou 3 anos e 10 meses = 16.790 dias. para fins de averbação 

de tempo de serviços para necessária para o pleito de aposentadoria do 

autor.”. Citada, a parte reclamada apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. I – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Em sede 

contestatória, a parte reclamada suscita preliminar de incompetência deste 

Juizado, ante a suposta legitimidade passiva do INSS para responder a 

ação. Contudo, o requerente ocupa cargo de Defensor Público Estadual, 

de forma que a providência requerida nesta ação compete ao ente público 

estadual. Assim, rejeita-se a preliminar invocada. II – MÉRITO Verifica-se 

que a parte reclamante é Defensor Público Estadual empossado em 

11/12/2002 e almeja o reconhecimento e averbação do período de 

exercício da advocacia para efeitos de aposentadoria, a partir da Certidão 

emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, 

independente de comprovação de tempo de contribuição previdenciária 

junto ao Regime Geral de Previdência Social. Alega que parte do período 

de exercício da advocacia ocorreu antes da edição da Emenda 

Constitucional 20/1998 de 15 de dezembro de 1998, que instituiu a 

obrigatoriedade de comprovação de contribuição previdenciária no período 

que o servidor pretende averbação. Sendo assim, alega que tal exigência 

não aplica-se ao período de exercício anterior a edição da referida 

Emenda. Pretende ainda, a aplicação aos integrantes da Defensoria 

Pública, por isonomia, da Resolução nº 331/2003. Pois bem. A Constituição 

Federal dispõe que: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)§ 9º O 

tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para 

efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito 

de disponibilidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 

g.n. Contudo, a Resolução 331/2003, de 15 de setembro de 2003, do 

Conselho de Justiça Federal dispõe sobre a averbação de tempo de 

atividades filiadas ao Regime Geral de Previdência Social para 

aposentadoria e disponibilidade dos magistrados, no âmbito da Justiça 

Federal: Art. 4º O tempo de exercício da advocacia, incluída nesta 

atividade a função de solicitador acadêmico, poderá ser averbado para 

efeito de aposentadoria apenas com a certidão da Ordem dos Advogados 

do Brasil, até o máximo de quinze anos, em favor dos magistrados que 

tenham sido nomeados até 16 de dezembro de 1998. § 1º A averbação 

referida no caput deste artigo será computada, inclusive, para efeitos de 

disponibilidade e adicional por tempo de serviço. § 2º O tempo de 

advocacia excedente ao período máximo a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser comprovado segundo a regra do art. 3º desta Resolução 

e será contado apenas para concessão de aposentadoria e 

disponibilidade. Registra-se que a parte reclamante apresenta a certidão 

emitida pela OAB/MT que comprova sua inscrição junto à Instituição desde 

06/02/1995, sem ocorrência de qualquer suspensão. A Certidão emitida 

pela Defensoria Pública Estadual confirma sua nomeação ao cargo de 

Defensor Público Estadual em 10/02/2002 (id. 18166925), sendo assim, 

conclui-se que o requerente exerceu a função de advocacia particular no 

período de 06/02/1995 a 10/02/2002. Primeiramente tem-se que apenas 

com o advento da EC n° 20 de 1998, o sistema previdenciário tornou 

obrigatório o recolhimento de contribuições previdenciária pelos 

servidores, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, imprimindo, pois, caráter contributivo à previdência nacional. 

Sendo assim, considerando a data de edição da Emenda 20/1998, o 

requerente pretende a averbação do período de 06/02/1995 a 14/12/1998, 

ou 3 anos e 10 meses = 16.790 dias. Verifica-se que antes da edição da 

Emenda Constitucional nº 20/1998, inexistia a obrigatoriedade de 

comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária, sendo 

suficiente a comprovação do exercício da advocacia por intermédio da 

certidão ora apresentada. Ainda, há de se ressaltar o efeito ex nunc da 

Emenda Constitucional 20/1998, que não autoriza o alcance de situações 

anteriormente consolidadas, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVI da CF, 

que diz que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada”. Ainda nesse sentido já se posicionou o Supremo 

Tribunal Federal: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário 

com agravo. Servidor público municipal. Averbação do tempo de serviço 

de advocacia anterior à EC nº 20/98. Possibilidade. Ofensa a direito local. 

Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo 

Tribunal Federal, no exame do AI nº 727.410/SP, concluiu pela 

possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado 

e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de 

Procurador Municipal (Lei 10.182/86), haja vista que “o art. 4º da Emenda 

Constitucional 20/98, ao estabelecer regra de transição, admite que o 

tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de 
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aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado 

como tempo de contribuição”. 2. A questão relativa ao preenchimento dos 

requisitos para a aquisição do direito demandaria a análise da legislação 

infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência 

das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” 

(ARE 890269 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 

PUBLIC 09-10-2015). Nesse aspecto, resta evidenciado a desnecessidade 

de comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária, sendo 

forçoso reconhecer, a suficiência de prova do tempo de serviço por meio 

de certidão da OAB e Cartorária. Diante do exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, DETERMINANDO que o 

ESTADO DE MATO GROSSO promova a averbação do período de 

exercício de advocacia particular, qual seja, 06/02/1995 a 14/12/1998 para 

fins de aposentadoria do requerente ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO e, 

de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004379-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MAIARA VINDOURA GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ANIELLY COLUSSI OLIVA (REQUERIDO)

ROBERTA BORGES MONTEIRO TANAKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO EMILIO CRUZ OAB - MT22748/O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004379-20.2019.8.11.0001 INTERESSADO: ROSANGELA MAIARA 

VINDOURA GOMES REQUERIDO: ROBERTA BORGES MONTEIRO TANAKA, 

ANIELLY COLUSSI OLIVA, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de Ação de 

indenização ajuizada por Rosangela Maiara Vindoura Gomes em desfavor 

do Município de Cuiabá, de Roberta Borges Monteiro Tanaka e de Anielly 

Colussi Oliva, objetivando danos morais no valor de R$59.800,00 

(cinquenta e nove mil e oitocentos reais). Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se à apreciação. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. A autora afirma ter sofrido 

supostas perseguições no seu local de trabalho, a partir do momento em 

que requisitou a disponibilidade da servidora e requerida Anielly Colussi 

Oliva para outro setor. Além disso, além disso foi ameaçada por um 

suposto assessor do vice-prefeito para afastar-se da requerida Anielly. 

Informa que cumpriu uma carga horária de 6 horas com plantão de 12 

horas no sábado e por motivos de perseguição a requerida Roberta 

Borges alterou sua carga horária no Hospital Municipal. Primeiramente, a 

Portaria SMG, de nº 181/2014 dispõe: Art. 3° - O servidor deverá cumprir 

integralmente a carga horaria de seu respectivo concurso, contratação 

e/ou nomeação, evitando o desconto de horas não trabalhadas em folha 

de pagamento. §1º - A jornada de trabalho a ser cumprida pelo servidor 

municipal, deverá estar compreendida das 08h00min às 18h30min, de 

segunda a sexta-feira, com intervalo de 2h00min para almoço. Conforme 

id. 26136435, a autora tomou posse em data posterior a publicação da 

portaria. Sendo assim, não deveria trabalhar aos sábados e sim cumprir 

os dias e horários da Portaria. Importante ressaltar que a Portaria vale 

para todos os servidores em cargos administrativos no Município de 

Cuiabá. Sendo assim, a senhora Roberta Borges, como responsável pelos 

Recursos Humanos do Hospital estava cumprindo a Portaria SMG, de nº 

181/2014. Isto posto, a autora afirma que estava exercendo atividades 

administrativas, pois é portadora das doenças de CID F-41 e F43, mas por 

motivos de perseguição, foi transferida para exercer atividade de 

enfermeira. Ocorre que a Autora foi aprovada no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 001/2012/ PMC/MT, DE 18 DE JANEIRO DE 2012 para o cargo 

de enfermeira e não para o cargo de agente administrativa. Não há 

qualquer laudo médico ou perícia oficial que justificaria a readaptação da 

servidora. Dessa forma, a autora foi corretamente redesignada para o seu 

cargo de origem. Ademais, é cediço que incumbe o ônus de prova dos 

fatos constitutivos do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 

373, I, do CPC/2015. A autora acosta diversos documentos em que afirma 

ter sofrido as supostas perseguições, no entanto todos foram produzidos 

de forma unilateral e não provam as perseguições afirmadas. Por outro 

lado, fazem prova da alteração legal de carga horária e lotação as 

servidora. Ou seja, a ausência da prova documental com elementos 

mínimos sobre o alegado negócio jurídico inviabiliza a produção da prova 

testemunhal sobre os fatos ventilados, porquanto a prova testemunhal não 

tem o condão de substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. 

Nesse sentido é a orientação do Supremo Tribunal Federal, vejamos: 

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. (...) FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO 

VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. (...) é indubitável que o ônus da 

prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de 

apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu 

processo. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 

701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 

06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012) (g.n.) Também do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO – (...) – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO 

ABASTECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS NARRADOS – 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO – DEMANDA FADADA AO 

INSUCESSO – IMPROCEDÊNCIA INEVITÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A prova dos fatos constitutivos de direito 

incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos 

mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 

Diante da ausência de prova do alegado vício do veículo, da alegada 

tentativa de contato, do suposto abastecimento de combustível e da 

exigência para tanto, inexiste a prova dos fatos constitutivos de direito. 

Não havendo a comprovação do mínimo necessário à propositura da ação, 

de rigor a improcedência da pretensão, pois certos fatos devem ser 

comprovados com a petição inicial. Não havendo comprovação dos 

elementos mínimos de direito, ônus da parte promovente, forçoso o 

reconhecimento da improcedência da pretensão. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (N.U 1000564-65.2018.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) Diante do exposto, JULGA-SE 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de 

Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013993-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARNABE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO VINICIUS SOARES BONETTI OAB - SP344953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1013993-26.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GUILHERME BARNABE SOUSA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por GUILHERME BARNABÉ SOUSA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a regularização do 

certificado de conclusão do Ensino Médio e a reclassificação 

correspondente à 2ª fase do Ensino Fundamental, na modalidade de 

Ensino de Jovens e Adultos – EJA, viabilizando-se e garantindo-se a 

matrícula e o devido acesso do Autor aos Cursos Superiores e 

Tecnólogos. Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. A parte requerente afirma que ao fazer sua matrícula no 

vestibular descobriu que havia irregularidades com sua certificação do 

ensino médio. Alega que obteve a informação de que a Escola de Cuiabá, 

instituição certificadora, fora descredenciada. Ademais, em 29/09/2016, a 

denominada Centro Educacional Cuiabá – CEDUC fora descredenciada. 

Sendo assim, a parte autora requer a regularização do seu certificado. 

Entretanto, o Estado de Mato não é legítimo para o pedido, uma vez que 

somente atuou no exercício de seu poder de fiscalização ao 

descredenciar a instituição. As eventuais irregularidades na emissão do 

certificado devem ser dirigidas ao Centro Educacional Cuiabá – CEDUC. 

Diante do exposto, ACOLHE-SE a ilegitimidade passiva da parte requerida, 

e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana 

Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004708-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1004708-63.2018.8.11.0002 AUTOR(A): MARLI PEREIRA DE SOUZA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C 

DANOS MORAIS proposta por MARLI PEREIRA DE SOUZA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do “lançamento do 

crédito tributário de ICMS, por entender ser a requerente parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da obrigação; a condenação das requeridas 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil e reais) em razão dos transtornos ocasionados a 

Requerente, bem como o lançamento do crédito tributário indevido”. A 

tutela de urgência foi indeferida. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. Em breve síntese, assevera a 

requerente não ser a responsável tributária pelo ICMS incidente na 

mercadoria apreendida em 19/10/2016, motivo pelo qual pretende anular o 

auto de infração, a multa acessória. Alega que foi surpreendida com a 

Notificação do Termo de Apreensão e Deposito n° 1126416- 3, em 

decorrência de fiscalização realizada em 19/10/2016 que efetivou 

apreensão de mercadorias (confecções) transportadas sem notas ficais 

vinculadas. Intenta a anulação do crédito tributário sob a alegação de que 

não há fato gerador que autorize a cobrança haja vista que sofreu ação 

fiscal por ser vítima de fraude lhe sendo atribuída a propriedade de 

mercadoria que nunca adquiriu. Aduz que o transportador é o responsável 

pela informação fraudulenta, contudo, não soube informar como foram 

obtidos seus dados de identificação utilizados na lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1126416. Para o adequado deslinde da lide, 

impende ressaltar que a controvérsia a ser analisada se limita a apurar se 

assiste à parte requerente o direito de anular o lançamento de crédito 

tributário, sob o argumento de ilegitimidade passiva, por suposta 

irresponsabilidade na aquisição das mercadorias apreendidas por 

ausência de notas fiscais. Compulsando os autos, verifica-se no Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1126416-3 a seguinte narrativa “ ...após a 

conferência física da carga efetuada pelo servidor Sr. Francisco Tadeu... 

com o acompanhamento do motorista e da Sra. Lauriene Lima Santos que 

alegou pertencerem a diversos passageiros, sob responsabilidade da Sr.ª 

Marli Pereira de Souza..., guia do ônibus da empresa Bem Te Vi 

responsável pelas mercadorias que estavam sendo transportadas no 

referido ônibus e que foram transportadas para o veículo placa AXT-6892 

– GO ora fiscalizado.” Consequentemente, lavrou-se o Auto de Apreensão 

e Depósito em desfavor da requerente, impondo o recolhimento do ICMS 

devido na operação no valor de R$ 7.476,62, bem como multa prevista no 

art. 45, inciso III, alínea “a” da Lei 7098/98, no valor de R$ 21.990,05. Na 

tentativa de comprovar a suposta fraude praticada pelo transportador da 

mercadoria, a requerente colaciona aos autos Boletim de Ocorrência 

registrado em 21/10/2016 (id. 13583850), contudo, há de ressaltar que 

trata-se de prova unilateral e, portanto, não hábil a desconstituir ato 

administrativo. Da análise dos autos, constata-se que o Auto de 

Apreensão e Depósito nº 1126416-3 foi elaborado da forma preconizada 

na lei, contendo todas as informações exigidas na legislação tributária. 

Assim, resta inalterada sua consistência. Cumpre destacar que os atos 

administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo 

à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a presunção, 

mediante demonstração inequívoca da incoerência da infração capitulada 

na legislação tributária ou da existência de vício suficiente a caracterizar a 

nulidade do Auto de Apreensão, o que não ocorreu no caso concreto. O 

art. 373, I, do CPC, determina que incumbe à parte autora a prova do fato 

constitutivo do seu direito. Assim, como o requerente não comprovou as 

alegações acima descritas, a improcedência destes pedidos é medida que 

se impõe. Destaca-se que, a ausência da prova documental com 

elementos mínimos sobre o alegado nos autos inviabiliza a produção da 

prova testemunhal, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de 

substituir o mínimo de prova documental exigida por lei. Desse modo, não 

merece prosperar o pedido de nulidade do lançamento do crédito tributário 

de ICMS resultante da autuação do fisco, vez que não restaram 

comprovados os supostos vícios constantes na lavratura do Auto de 

Apreensão e Depósito nº 1126416-3 pelo Agente Fiscal, alegados pela 

requerente, sendo assim, a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe. Diante do resultado da demanda, não há que se falar em 

condenação a título de danos morais. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015900-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015900-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALEXANDRO COELHO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” 

proposta por ALEXANDRO COELHO em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre adicional noturno e adicional de 

insalubridade, bem como a restituição do montante descontado no período 

de 10/2018 a 10/2019, perfazendo o total de R$ 593,01 (quinhentos e 

noventa e três reais e um centavos). Citado, o requerido deixou de 

comparecer à Audiência de Conciliação, contudo, apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia, bem como a 

multa requerida. DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). Inicialmente, em que pese este juízo tenha firmado 

posicionamento no sentido de que o requerimento administrativo e a 

respectiva negativa da Administração constituem o elemento probatório 

apto a demonstrar a pretensão resistida e, portanto, o interesse de agir, 

observa-se que há manifestação da Fazenda Pública da qual se extrai a 

discordância. Desse modo, excepcionalmente, nessa hipótese, passa-se 

ao julgamento. A Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que 

o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao 

Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 

31/12/2014). Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de 

contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo 

para concessão de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos 

autos os holerites comprovando os descontos de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade no período de 10/2018 a 

10/2019 e adicional noturno no período de 02/2019 a 09/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Verifica-se, contudo, que extrai-se 

do demonstrativo de cálculo constante na inicial a existência de 

impropriedade em relação às parcelas a serem restituídas porque foram 

considerados os meses dos pagamentos dos adicionais, quando deveriam 

terem sido utilizados os meses descritos nos itens "Data Direito", o que 

não impede a identificação do débito, mas deve ser corrigido em sede de 

cumprimento de sentença. Quanto à atualização, após o advento da Lei 

Estadual nº 7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de 

Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio 

Vargas, a partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ. Diante do exposto, JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: 1) declarar a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e 

adicional de insalubridade (Tema 163[1] /STF); 2) condenar a autarquia 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a 

soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária 

sobre adicional de insalubridade nos meses 10/2018 a 10/2019 e sobre 

adicional noturno no período de 02/2019 a 09/2019 e demais descontos 

mediante comprovação, importâncias acrescidas de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide condenação em custas 

e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo 

de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008044-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA (REQUERENTE)

BRENO ANTONIO FREITAS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008044-44.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BRENO ANTONIO FREITAS 

LEMES, ALLYSON DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de Ação Declaratória com Pedido de 

antecipação de Tutela ajuizada por BRENO ANTONIO FREITAS LEMES e 

ALLYSON DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, em que pretendem sua promoção a graduação de 

CABO PMMT a contar de 29/11/2004 ou a partir de 05/09/2014 a contar da 

data de conclusão do CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS. Requer, 

ainda, que seja reconhecido o direito as promoções subsequentes. Citado, 

o reclamado apresentou contestação. DECIDO As partes reclamantes 

afirmam que entraram em exercício na PMMT no ano de 2004 e foram 

promovidos ao posto de Cabo da PMMT em setembro de 2015. Aduz 

também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a 

referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT. 

Por esse motivo, afirmam que deveriam ter sido promovidos em 21/04/2014 

se computarmos e tempo desde o ingresso no 26o CURSO DE 

FORMACAO DE SOLDADOS, ocorrido em 29/11/2004, ou, em 05/09/2014, 

se computarmos a data de conclusão do 26o CURSO DE FORMACAO DE 

SOLDADOS, ocorrido em 14/09/2005. Esta ação foi proposta em 2019. O 

Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - 

Consolidada até a LC 580/16) conceitua que Art. 80. A promoção constitui 

ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte 

dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação 

imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O 

ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. 

Posteriormente, foi criada a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que 

dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e 

Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de 

forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO 

III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 
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avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Ademais, o requisito temporal que as 

partes pretendiam já foi cumprido. Os outros requisitos referidos acima 

devem ser provados mediante processo administrativo de promoção a 

ocorrer perante PMMT. Por isso, rejeita-se o pedido de promoção. Ante o 

exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; 

e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com 

supedâneo no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002245-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LEVY DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002245-20.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RONALDO LEVY DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

“ação declaratória c/c indenização por danos materiais” proposta por 

RONALDO LEVY DO ESPIRITO SANTO em desfavor do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento 

do adicional de periculosidade retroativo aos últimos três anos. Além 

disso, o pagamento a título de horas extras das horas de intervalo 

intrajornada supostamente suprimidas e danos morais. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora 

relata que é servidor efetivo do Município de Cuiabá, estando lotado na 

Secretária Municipal de Educação, exercendo a função de vigilante 

noturno desde abril de 2016. Informa que a função que desempenha é 

perigosa, razão pela qual entende fazer jus ao adicional de periculosidade. 

Afirma também que não goza de intervalo intrajornada para repouso. A Lei 

Complementar 220/2010 dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da 

Secretaria Municipal de Educação: Art. 43 O sistema remuneratório dos 

Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em 

parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 

abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie 

remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar. Da legislação 

supra, verifica-se que o pagamento do adicional de periculosidade está 

atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores 

públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o percentual. É que, 

embora conste previsão na legislação, trata-se de norma de eficácia 

limitada que depende de regulamentação no âmbito da administração 

pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos 

servidores estatutários. Assim, ante a ausência de regulamentação no 

âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos 

servidores públicos lotados no cargo de Vigilante noturno da Carreira dos 

profissionais da Secretaria de Educação Municipal, improcede o pedido. 

Desta feita, quanto ao pedido de pagamento a título de horas extras das 

horas de intervalo intrajornada supostamente suprimidas, há de se 

analisar as portarias que regem a carreira do autor. O trabalho do servidor 

encontra-se regido pela Portaria N° 460/GS/SME 2018: “Art. 18. Os 

Técnicos em Manutenção e Infraestrutura, na função de vigilante, serão 

atribuídos em escalas, sendo 03 (três) no período noturno (de segunda a 

segunda) e 01 (um) diurno (sábado, domingo, feriado e pontos 

facultativos), conforme anexo XIII.” Nota-se que o autor sequer trouxe uma 

escala para comprovar a ausência de intervalo. Ademais, a Portaria 5.539 

de 2014 estabeleceu o ponto eletrônico para o servidor. Sendo assim, não 

se pode aferir com as provas dos autos que o servidor não goza de 

intervalo intrajornada. Quanto ao pedido de danos morais, o jurista José 

dos Santos Carvalho Filho ensina que a marca característica da 

responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta 

estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca os 

três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) ocorrência do fato 

administrativo; 2) o dano 3) o nexo causal. Na espécie a parte autora não 

provou a ocorrência do dano e não demonstrou a ocorrência do abalo 

moral suficiente em seu caso concreto, razão pela qual se mostra 

improcedente o pedido de danos morais Por fim, indefere-se o pedido de 

produção de prova pericial, por ser, nesse momento, totalmente 

contraproducente, eis que o pagamento do respectivo adicional pressupõe 

embasamento normativo no âmbito estadual. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001927-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001927-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA 

FONSECA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de “AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL” proposta por Augusto Cesar Ribeiro da Fonseca em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração do direito do autor ao 

recebimento de todas as diferenças salariais à proporção de 33,33% 

sobre o salário base, com reflexo em todas as verbas remuneratórias do 

período, durante seu labor como Secretária Escolar. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. A Lei Complementar Estadual 50/98 

(consolidada até LC 512/13 e alterada pelas LC 59/99, 91/01, 104/02, 

117/02, 134/03, 165/04, 206/04, 211/05, 278/07, 294/07, 314/08, 442/11, 

512/13) - dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica 

de Mato Grosso, e em seu artigo 3º trata da dedicação exclusiva e o artigo 

39 trata de caso de acúmulo: Art. 3º A carreira dos Profissionais da 

Educação Básica é constituída de: (Nova redação dada pela LC 206/04) I - 

03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo: a) Professor - 

composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta 

lei complementar; b) Técnico Administrativo Educacional - composto das 
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atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar; c) 

Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades 

descritas no art. 9º desta lei complementar; II - 04 (quatro) funções de 

dedicação exclusiva: d) Secretário Escolar, função composta das 

seguintes atribuições: § 1º A ocupação das funções de Diretor Escolar, 

Secretário de Unidade Escolar e Coordenador Pedagógico é privativa de 

servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade, em regime de 

dedicação exclusiva e serão designados através de portaria automática, 

observando-se, no que couber, a Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, 

que trata da Gestão Democrática do Ensino Público Estadual. (Nova 

redação dada pela LC 211/05) (...) Art. 39 Ao Profissional da Educação 

Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor 

pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído 

o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de 

exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova 

redação dada pela LC 206/04) § 1º O profissional designado para a 

função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual 

estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do 

Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04)” § 2º O 

subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do 

art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação 

exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 

com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja 

pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: 

(Acrescentado pela LC 206/04) II - no caso de Secretário Escolar: a) 

considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico 

Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, 

classe A, nível 1; III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de 

acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual 

estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar. Infere-se da lei 

colacionada acima que para deter função de secretário escolar com 

dedicação exclusiva, o servidor deve trabalhar 40 horas semanais. Ao 

realizar este trabalho, o servidor faz jus a gratificação 

FDE.SECRET.ESC/PEB. A parte requerente juntou holerites que comprovam 

que recebeu a citada gratificação. Uma vez que o critério para 

recebimento da gratificação é o cumprimento de 40 horas semanais. 

Assim, não há que se falar em adicional de serviços extraordinários. Vale 

lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da 

legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos 

estritos limites da lei. Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501250-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE MORAIS PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0501250-40.2014.8.11.0001 REQUERENTE: JAIRO DE MORAIS PESSOA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor 

de R$ 25.416,80 (vinte e cinco mil quatrocentos e dezesseis reais e 

oitenta centavos) pela CERTIDÃO DE CRÉDITO Nº 9.9.091.821-1. Citado, o 

executado não apresentou embargos. Passa-se à decisão O cálculo do 

exequente foi atualizado pela Contadoria judicial, parte exequente 

concordou com os cálculos e o executado não se manifestou. Ante o 

exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo apresentado pela Contadoria no valor 

de R$ 36.664,69 (trinta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 

sessenta e nove centavos). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo 

Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte 

exequente para que apresente a certidão original na Secretaria deste 

juízo, que deverá retê-la para fins do disposto no art. 3º, § 1º, III, do 

Provimento 11/2017-CM. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada do sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008062-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

JERSON AUGUSTO MOMBERGUE FERERINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008062-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JERSON AUGUSTO 

MOMBERGUE FERERINE, DOUGLAS CARVALHO ALVES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). Trata-se de Ação Declaratória com Pedido de 

antecipação de Tutela ajuizada por JERSON AUGUSTO MOMBERGUE 

FERERINE e DOUGLAS CARVALHO ALVES, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, em que pretendem promoção a graduação de CABO 

PMMT a contar de 29/11/2004 ou a partir de 05/09/2014 a contar da data 

de conclusão do CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS. Requer, ainda, 

que seja reconhecido o direito as promoções subsequentes. Citado, o 

reclamado apresentou contestação. DECIDO As partes reclamantes 

afirmam que entraram em exercício na PMMT no ano de 2004 e foram 

promovidos ao posto de Cabo da PMMT em setembro de 2015. Aduz 

também que a nova Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos para a 

referida promoção, de 12 para 09 anos de posto como Soldado da PMMT. 

Por esse motivo, afirmam que deveriam ter sido promovidos em 21/04/2014 

se computarmos e tempo desde o ingresso no 26o CURSO DE 

FORMACAO DE SOLDADOS, ocorrido em 29/11/2004, ou, em 05/09/2014, 

se computarmos a data de conclusão do 26o CURSO DE FORMACAO DE 

SOLDADOS, ocorrido em 14/09/2005. Esta ação foi proposta em 2019. O 

Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - 

Consolidada até a LC 580/16) conceitua que Art. 80. A promoção constitui 

ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte 

dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação 

imediatamente superior, conforme legislação peculiar. Parágrafo único. O 

ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de 

promoção, que será regulamentado por lei específica. Já o Decreto nº 

1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O comportamento 

policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - 

quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido 

qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos 

de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - 

quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com 

até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo 

serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no 

período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas 

prisões. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as 

punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente 

relevantes serviços independentemente das condições enunciadas no 

Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado. 
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Posteriormente, foi criada a Lei nº 10.076 de 13 de março de 2014 (que 

dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e 

Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de 

forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências): CAPÍTULO 

III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 21 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou 

graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser 

considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em 

inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de 

Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) VI - ter 

avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. Com a 

finalidade de regulamentar a Lei nº 10.076/2014, foi criado o Decreto nº 

2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições 

que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia 

militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, 

com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos 

cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não 

sendo limitados ao tempo de serviço. Ademais, o requisito temporal que a 

parte pretendia já foi cumprido. Os outros requisitos referidos acima 

devem ser provados mediante processo administrativo de promoção a 

ocorrer perante PMMT. Por isso, rejeita-se o pedido de promoção. Quanto 

ao pedido de contagem de prazo para cumprimento de interstício em novas 

promoções, recorre-se a ao artigo 22 da Lei 10.076/2014: Art. 22 O 

Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o 

militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir 

de sua última promoção, assim estabelecido. Desta feita, o prazo para as 

futuras promoções da parte requerida deve ser contado na forma do 

artigo acima. A ausência de previsão legal impede que seja concedida a 

contagem de prazo diferenciada. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011660-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011660-04.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA LUCIA DA SILVEIRA REU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de cobrança de verbas rescisórias c/c 

danos morais proposta por MARIA LUCIA DA SILVEIRA em desfavor de 

Município de Cuiabá/MT, almejando o recebimento de salário integral dos 

meses de fevereiro, 15 dias do mês de dezembro, décimo terceiro salário 

e férias em dobro, acrescida de terço constitucional, dos anos de 2014 a 

2017. Além disso, pede FGTS período de 15/03/2010 até 21/12/2017, tudo 

relativo a contratos temporários de prestação de serviço junto à 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Cuiabá. Citado, o requerido 

apresentou contestação. DECIDO. Inobstante o não comparecimento do 

requerido na audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar 

os efeitos da revelia. O deslinde da presente causa não depende da 

realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da 

economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente a lide. É cediço que os contratos temporários 

possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de 

contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, dispõe que: Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. § 2º 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Assim, 

verifica-se que trata de norma específica, não se aplicando a CLT ao 

presente caso, eis que a relação é jurídico administrativa. No mais, resta 

observar que aplica-se ao Município de Cuiabá a Lei Municipal 93/03 e a 

Lei Municipal 4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal por tempo 

determinado, vejamos: Art. 1º Para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal 

direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 

previstos nesta Lei. Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito do município: I - assistência e 

situações de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos; III - 

admissão de professor substituto e professor visitante; IV - qualquer 

atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: - limpeza 

pública; - construções públicas; - serviços na área de Saúde; - atividades 

administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas 

secretarias municipais; - atender programas sociais desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social; VI - atender programas firmados 

mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo 

Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação 

no âmbito municipal; Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 

determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, 

observados os seguintes prazos máximos: I - até doze meses, no caso 

dos incisos I e II do art. 2º; II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 

2º; III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º. (g.n.) 

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a 

necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de 

natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com 

fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Vê-se que a reiterada contratação temporária da reclamante 

não se enquadra na legislação, porque, mesmo existindo “intervalos” entre 

as contratações, a prestação de serviços temporários extrapola o prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) meses estabelecido pela lei. Portanto, deve 

ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais relativos à 

contratação por prazo determinado pela administração pública, 

impondo-se a nulidade dos contratos. De consequência, aplica-se o art. 

19-A, da lei 8036/90. Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário. A jurisprudência do STF é nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 

23-09-2016) Neste sentido, sendo nulo o contrato temporário, como é o 

caso em apreço, o contratado terá direito tão-somente ao saldo de salário 

e indenização do FGTS. Contudo, a causa de pedir e o pedido na presente 

demanda não se referem a esses 2 (dois) direitos, logo, improcedem os 

pedidos. Registre-se, que ao ser contratada a reclamante tinha ciência da 

precariedade do vínculo, estabelecendo em cada contrato prazos para 

seu término. Na verdade, as partes envolvidas na lide extrapolaram 

excessivamente o período máximo dessa espécie de contratação, pois por 

toda casuística, a Administração não tinha interesse algum em contratação 

temporária, ao inverso, é muito nítido que a necessidade era permanente, 

competindo declarar a nulidade do contrato. No tocante ao pedido de 

danos morais, não estão comprovados os elementos da responsabilidade 

civil. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTES os pedidos da inicial 

e, consequentemente, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001890-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001890-10.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: JULIO PEREIRA DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 20.892,33 (vinte mil oitocentos e noventa e dois reais e 

trinta e três centavos), subsidiada pelas Notas Fiscais de Serviço Avulso 

nº 1, 2 e 3 (id. 21759333) fruto da suposta prestação de serviço ao 

Estado de Mato Grosso. Citado, o executado não apresentou exceção de 

pré-executividade. Inicialmente cabe ressaltar que a presente demanda foi 

promovida como ação de execução de título extrajudicial, alegando que 

Notas Fiscais de Serviço Avulso nº 1, 2 e 3 possuem, supostamente, 

equivalência à título executivo extrajudicial. Todavia, a uníssona prova 

documental (Nota Fiscal) não é apta a comprovar, por si só, a efetiva 

entrega de todo o serviço supostamente prestado pela exequente, bem 

como verificar as formalidades da contratação junto a Administração 

Pública exigidas pela legislação licitatória, restando, pois, inconteste, a 

inadequação da via eleita. Consigne-se, licitações fora da legalidade 

implicam em impedimento de aferição, pela Administração, a respeito do 

melhor preço, da melhor técnica ou do melhor produto. Desta forma, os 

atos praticados pela administração pública deverão seguir os princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos 

demais pressupostos inseridos nos incisos do referido art. 37, da 

Constituição Federal. Decisões recentes dos Tribunais Estaduais 

entendem pela impossibilidade de execução imediata de notas fiscais, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA FISCAL DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. 1. A ação de 

execução não é a via adequada para a tentativa de receber eventual 

crédito proveniente de nota fiscal de prestação de serviço a qual, além de 

não discriminar os preços cobrados encontra-se desacompanhada da 

prova da sua contratação pelo Ente Público, bem como da efetiva da sua 

prestação, nos termos da Lei nº 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02755289320178090051, Relator: 

NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 18/02/2019, 6ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2019) ACÓRDÃO EMENTA: 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. Nota fiscal que 

não constitui título executivo, tendo em vista sua emissão unilateral, sem 

que seja possível inferir-se o cumprimento da obrigação pelo exequente. 

Ausência dos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 586 

do cpc/1973). Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. 

Decisão unânime. (TJ-AL - APL: 00002246020128020203 AL 

0000224-60.2012.8.02.0203, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de 

Araújo, Data de Julgamento: 04/05/2017, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 04/05/2017) Dessa forma, não há como prosperar os pedidos 

vindicados na exordial, cuja consequência lógica é a extinção do feito sem 

resolução de mérito. Neste diapasão, o Código de Processo Civil é 

bastante claro a esse respeito, senão vejamos: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou 

de coisa julgada; VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; VII - acolher a alegação de existência de convenção de 

arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; VIII - 

homologar a desistência da ação; IX - em caso de morte da parte, a ação 

for considerada intransmissível por disposição legal; e X - nos demais 

casos prescritos neste Código.” Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição 

inicial e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com amparo no art. 485, incisos I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ana Luize de Azevedo Santullo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003647-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003647-39.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BERNARDINO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de 

“ação declaratória c/c indenização por danos materiais” proposta por 

BERNARDINO ANTONIO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento do 

adicional de periculosidade retroativo aos últimos três anos. Além disso, o 
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pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada 

supostamente suprimidas e danos morais. Citado, o requerido apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente 

do pedido, julgando antecipadamente a lide. A parte autora relata que é 

servidor efetivo do Município de Cuiabá, estando lotado na Secretária 

Municipal de Educação, exercendo a função de vigilante desde abril de 

2000. Informa que a função que desempenha é perigosa, razão pela qual 

entende fazer jus ao adicional de periculosidade. Afirma também que não 

goza de intervalo intrajornada para repouso. A Lei Complementar 220/2010 

dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação: Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação 

é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o 

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto 

nesta Lei Complementar. Da legislação supra, verifica-se que o pagamento 

do adicional de periculosidade está atrelado à edição de normas 

específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, mormente a fim 

de que se fixe o percentual. É que, embora conste previsão na legislação, 

trata-se de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no 

âmbito da administração pública estadual, não havendo que se falar em 

aplicação da CLT aos servidores estatutários. Assim, ante a ausência de 

regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de 

periculosidade aos servidores públicos lotados no cargo de Vigilante 

noturno da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação 

Municipal, improcede o pedido. Desta feita, quanto ao pedido de 

pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada 

supostamente suprimidas, há de se analisar as portarias que regem a 

carreira do autor. O trabalho do servidor encontra-se regido pela Portaria 

N° 460/GS/SME 2018: “Art. 18. Os Técnicos em Manutenção e 

Infraestrutura, na função de vigilante, serão atribuídos em escalas, sendo 

03 (três) no período noturno (de segunda a segunda) e 01 (um) diurno 

(sábado, domingo, feriado e pontos facultativos), conforme anexo XIII.” 

Nota-se que o autor sequer trouxe uma escala para comprovar a ausência 

de intervalo. Ademais, o Município de Cuiabá apresentou provas de que a 

jornada do servidor seria de 30 horas semanais, ou seja, o autor cumpre a 

carga horária estabelecida pela Portaria n. 460/GS/SME 2018 . Sendo 

assim, não se pode aferir com as provas dos autos que o servidor não 

goza de intervalo intrajornada. Quanto ao pedido de danos morais, o jurista 

José dos Santos Carvalho Filho ensina que a marca característica da 

responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta 

estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço, e elenca os 

três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) ocorrência do fato 

administrativo; 2) o dano 3) o nexo causal. Na espécie a parte autora não 

provou a ocorrência do dano e não demonstrou a ocorrência do abalo 

moral suficiente em seu caso concreto, razão pela qual se mostra 

improcedente o pedido de danos morais Por fim, indefere-se o pedido de 

produção de prova pericial, por ser, nesse momento, totalmente 

contraproducente, eis que o pagamento do respectivo adicional pressupõe 

embasamento normativo no âmbito estadual. Ante o exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ana Luize de Azevedo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011016-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILIPE SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1011016-95.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE FILIPE SANTIAGO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DIRETOR DO IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por JOSE FILIPE 

SANTIAGO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e Diretor do 

IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, 

almejando a sua aprovação para última etapa do concurso público para 

provimento de vagas de Agente Penitenciário regido pelo Edital nº 

01/2016/SEJUDH/25, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação 

psicológica/psicotécnico a qual o requerente foi considerado inapto. 

Citados, apenas o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação. 

A liminar foi indeferida. DECIDO. I – PRELIMINAR Rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade arguida pelo ente público. Isto porque, o fato de o Estado ter 

delegado a execução do certame a IBADE, não o exime da 

responsabilidade em relação ao concurso público, haja vista que o Instituto 

é mero executor do concurso público, não atuando em nome próprio, mas 

por delegação. Já o IBADE, porquanto na qualidade de executora do 

concurso, constate-se também sua responsabilidade, por conseguinte, 

sua legitimidade passiva. Reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva 

do Diretor do IBADE, uma vez que trata-se de pessoa física natural sem 

personalidade jurídica para responder a ação, devendo constar apenas o 

Estado de Mato Grosso. II - MÉRITO O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido julgando antecipadamente a lide. O Edital nº 01/2016/SEJUDH/25 (id. 

12904520) estabelece as normas relativas à realização do concurso 

público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos 

efetivos de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário e Profissionais 

de Nível Superior do Sistema Penitenciário. O item 14 do Edital trata das 

regras e determinações relacionadas à 4ª fase do certame, 

correspondente a prova psicológica, informando que a referida avaliação 

possui caráter exclusivamente eliminatório. 14.5. Os testes a serem 

aplicados têm sua validade regulamentar estabelecida pelo Conselho 

Federal de Psicologia, órgão normativo da profissão, e somente serão 

realizados por psicólogos registrados no Conselho Federal de Psicologia. 

14.6. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de 

técnicas psicológicas, visando identificar no candidato, características 

inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e 

atenção, raciocínio, controle emocional e memória e relativas à 

personalidade, abaixo descritos: a) Tenha sólidos conhecimentos capazes 

de compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as 

normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem 

aos Direitos Humanos; b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus 

procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito; c) Esteja 

consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, 

orientação e proteção dos outros cidadãos; d) Saiba trabalhar em equipe; 

e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública 

para ações articuladas e trabalho integrado; f) Seja receptivo e capaz de 

utilizar novas tecnologias; g) Busque e gere continuamente novas 

informações; h) Cultive hábitos de vida sadia; i) Mantenha contato mais 

direto com a comunidade; j) Trate a todos de acordo com os preceitos 

morais e éticos. Com relação à discussão dos critérios de avaliação a qual 

optou pela não recomendação do requerente, é cediço que a atuação do 

Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada a análise de 

vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de 

formulação e avaliação, sob pena de imiscuir-se no mérito do ato 

administrativo. Dessa perspectiva, de plano já se impõe a improcedência 

do pedido quanto a anulação da avaliação psicológica realizada com o 

requerente, pois tratam especificamente de revisão da prova ao 

questionar o resultado realizado por profissionais especializados. Como já 

explicitado, a apreciação pelo Judiciário acerca dos critérios de avaliação 

da banca devem estar adstritos a supostas ilegalidades, o que não é o 
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caso, sob pena de invadir o mérito administrativo e interferência no Poder, 

nestes termos: (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 

clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por 

parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, 

Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado 

no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 

405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico 

publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 4. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao 

Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, 

somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 

43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e 

AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, 

DJe 23.9.2013. (STJ, RMS 45660 / RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 

26/08/2014) O requerente foi considerado inapto nos testes psicológicos 

TAECO, MEMÓRIA DE FACES, ENFRENTAMENTO E AUTO-AFIRMAÇÃO 

COM RISCO e AUTOCONTROLE DA AGRESSIVIDADE, conforme resultado 

definitivo colacionado ao id. 12904674, pág. 03, sendo assim, em 

cumprimento ao item 14 do Edital, legítima sua desclassificação no 

certame. Neste sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, 

devendo o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não 

prospera o inconformismo do requerente, ficando inviável a possibilidade 

de beneficiar o requerente pelo avanço à etapa de avaliação social ou 

determinar nova avaliação psicológica, pois não pode a administração 

alterar regras do Edital, ou oportunizar tratamento diferenciado a 

candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade. Assim, das provas 

trazidas aos autos, não se evidencia vício que legitime a atuação do Poder 

Judiciário. Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos 

Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSO CONSTATINO FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001620-83.2019.8.11.0001 INTERESSADO: EDMILSO CONSTATINO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). EDMILSO 

CONSTATINO FERREIRA ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO 

RETROATIVA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alegando ser policial 

militar e que teria direito a promoção ao posto de 2º Tenente PM desde 

25/12/2012, ao posto de 1º Tenente PM desde 25/12/2014 e ao posto de 

Capitão PM desde 25/12/2017, por já ter cumprido o pressuposto temporal. 

Citado, o reclamado apresentou defesa. Decido. Não verifico qualquer 

complexidade na matéria apresentada para julgamento que pudesse 

afastar a competência desse juízo, pelo que rejeito a preliminar suscitada 

pelo requerido. O deslinde da presente causa não depende da realização 

de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Passa-se ao julgamento. Afirma o requerente que 

ingressou na Polícia Militar em 03/07/1998, e, em 21/12/2011, foi promovido 

a 1º Sargento PM. Alega que, desde 2012, está apto para fazer o curso 

de Habilitação de Oficiais Administrativos da Policia Militar, contudo o 

requerido se furta em realiza-lo, impedindo a progressão de sua carreira, 

considerando as determinações dada pela nova Lei 10.076/2014, que 

reduziu os interstícios mínimos para a referida promoção. O Decreto nº 

20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de 

promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição 

do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA 

CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE 

TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). Ainda: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 

384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 

de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no 

AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) No mesmo sentido, “é de 

rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do 

Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações 

anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a data da propositura do feito.”. 

Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 

305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; 

AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014 O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra: (...) OCORRÊNCIA 

DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO 

DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO CASO CONCRETO – 

INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO DECRETO E DAS SÚMULAS 

443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O 

TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – NÃO 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a Fazenda 

Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, 

pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, 

bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 

estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco 

anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, tendo o 

prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito reclamado, por 

aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação busca configurar 

ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto é, relativa ao 

direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco anos deve 

ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da violação 

de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 
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então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da 

contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter 

nascido seu direito à promoção, 2012. Não havendo prova nos autos de 

fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data 

em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão 

encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda 

Pública. Posto isto, DECLARA-SE a prescrição do pedido da inicial. E, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Haiana 

Katherine Menezes Follmann Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005586-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAMIR AUGUSTO DA COSTA OAB - 138.816.981-91 (REPRESENTANTE)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005586-36.2016.8.11.0041 REPRESENTANTE: JAMIR AUGUSTO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de ação 

incorporação de vantagem em proventos de aposentadoria proposta por 

JAMIR AUGUSTO DA COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, almejando seja reconhecido o direito a incorporação do cargo 

comissão de Assistente de Direção nos seus proventos de aposentadoria, 

além a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 12.476,19 

(doze mil quatrocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos) 

correspondentes aos valores que deixaram de ser pagos desde sua 

aposentadoria em 02/2013. Citado, o requerido apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. Inobstante o não comparecimento do requerido à 

audiência de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público 

posto em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da 

revelia. O deslinde da presente causa não depende da realização de 

audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e 

celeridade processuais, conheço diretamente do pedido, julgando 

antecipadamente a lide. Segundo relatório de vida funcional que 

acompanha a inicial, o autor foi contratado em 15/12/1972 para exercer a 

função de Guarda Mirim junto a Delegacia de Assistência ao Gabinete do 

Secretário. Com efeito, analisando os documentos acostados pela parte 

autora, percebe-se, no id. 1017969, pág. 3, que nos seus assentamentos 

consta o seguinte registro “Declarado Estável no Serviço Público Estadual, 

nos termos do art. 19 do Ato das disposições transitórias da Constituição 

Federal, combinado com o art. 39 do Ato das disposições transitórias da 

Constituição Estadual.” (destaquei) Ainda, na publicação do ato nº 

12.109/2013 de aposentadoria do requerente juntado no id. 1017937, pág. 

02 consta que o mesmo é servidor estabilizado constitucionalmente. 

Nessa vertente, restou reconhecido ao autor o direito à estabilidade 

extraordinária, instituto decorrente da excepcionalidade prevista no art. 19 

do ADCT, que tornou estável o servidor que na data da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, estivesse com cinco anos continuados no 

serviço público. Com efeito, tal instituto em muito se distancia do da 

efetividade, este referente ao cargo ocupado mediante aprovação em 

concurso público, circunstância não vislumbrada nos autos, o que impede 

a procedência da almejada incorporação, porquanto tal direito não restou 

estendido aos estabilizados. Em outras palavras, ainda que ocupante de 

cargo público, não é o autor servidor efetivo, conforme assim decidiu o 

Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso: “O 

Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, aquele que 

preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT da CF/1988, 

embora estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração 

Pública, não é servidor efetivo”. (STF, AgR no AI Nº 681610, julgado em 

09.09.2014, DJe 23.09.2014) No mesmo sentido, decidiu a Corte Superior: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO 

DE VANTAGEM PESSOAL (QUINTOS). IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E 

EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. O art. 

1º da Lei Estadual nº 11.847/91 do Estado do Ceará impõe, como requisito 

indispensável para a aquisição da gratificação de função, a titularidade de 

cargo efetivo, não compreendendo, portanto, servidor estabilizado pelo 

art. 19 do ADCT. Precedentes. Os servidores estabilizados, enquanto não 

se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, 

titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas 

no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário 

desprovido”. (RMS Nº 22366/CE, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 17.12.2007, DJe 03.03.2008) “RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO CEARÁ. 

LEI ESTADUAL Nº 11.847/91. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. 

ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E EFETIVIDADE. CONCEITOS 

DISTINTOS. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art. 1º da Lei Estadual 

nº 11.847/91, só fazem jus à gratificação de função os servidores 

efetivos, isto é, que tenham sido providos mediante concurso público. 

Efetividade e estabilidade são conceitos diversos, que não se confundem. 

O fato de a recorrente ser detentora da estabilidade extraordinária 

prevista no art. 19 do ADCT não implica ser servidora efetiva, requisito 

indispensável, segundo a legislação estadual, para a concessão da 

gratificação de função. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 

Recurso improvido”. (RMS Nº 19760/CE, Min. Paulo Medina, Sexta Turma, 

julgado em 06.10.2015, DJe 21.11.2005) Segundo o administrativista Prof. 

José Carvalho Filho “Essa forma de estabilidade, como se pode notar, tem 

mais cunho político do que jurídico, diversamente da estabilidade prevista 

no corpo permanente da Constituição.” Importa destacar que essa 

estabilização não garante os mesmos direitos do servidor estatutário, 

dentre elas, o direito a incorporação de cargo em comissão nos seus 

proventos de aposentadoria. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, CPC. Sem condenação ao pagamento de custas e 

honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024650-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CARDOSO PESSOA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024650-27.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ARNALDO CARDOSO PESSOA 

JUNIOR REU: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Parte 

superior do formulário Parte inferior do formulário Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por ARNALDO CARDOSO PESSOA JUNIOR em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Citado, o requerido não compareceu à 

audiência de conciliação, contudo apresentou contestação. Passa-se à 

apreciação. Inobstante o não comparecimento do requerido na audiência 

de conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em 

Juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a 

lide. Em síntese, o reclamante alega que as autoridades policiais o 

encaminharam indevidamente à delegacia de polícia, onde supostamente 

ocorreu abuso de autoridade consubstanciada em agressão e coação no 

intuito de manter acesso ao seu aparelho celular. Aduz a parte autora que 

é motorista de aplicativo e, durante uma viagem chegou até o local onde os 

policiais militares finalizavam uma operação de deflagração de prática de 

tráfico de drogas. Como o requerente demonstrava intuito em estacionar o 

veículo na porta do imóvel onde estava sendo realizada a operação, os 

agentes policiais realizaram sua abordagem e, supostamente de forma 

indevida, sua condução a central de flagrantes. Assevera ainda que foi 

constrangido durante a abordagem e encaminhado a delegacia de polícia 

por intermédio do camburão. Alega que ao chegar lhe foi dado soco no 

rosto e foi coagido a desbloquear seu aparelho celular. Após averiguação 

foi liberado. No intuito de comprovar a suposta agressão durante a 

abordagem policial o requerente anexa aos autos laudo de médico 

oftalmologista que declara Paciente vítima de trauma face com hemorragia 

- subconjutival olho esquerdo pós trauma e, por último, pretende o 

ressarcimento do valor despendido pelo mencionado serviço médico, no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Por fim, sustenta que sofreu danos 

morais em decorrência da suposta condução ilegal, do suposto abuso de 

autoridade e da suposta tentativa de violação do sigilo de suas 

telecomunicações, postulando pela indenização no valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). É cediço que a responsabilidade do Estado ou 

responsabilidade da Administração Pública, conforme a denominação de 

parte da doutrina encontra guarida constitucional, em especial, na 

disposição do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. Consigna-se, 

a propósito, que os policiais civis e militares, na condição de agentes 

estatais e no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela 

segurança pública com a finalidade exclusiva de manter a tranquilidade 

social, assim como assegurar o bem-estar da coletividade, adotando, 

quando necessário, medidas coercitivas para assegurar a ordem pública. 

Agindo dentro desses limites, atuam os policiais no estrito cumprimento de 

seus deveres legais, de modo que haverá responsabilidade civil do Estado 

quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício 

da função. O Poder Judiciário e o Ministério Público atuam em conjunto nas 

ações penais para verificar a legalidade e regularidade do processo até o 

seu deslinde, onde a sentença é proferida por Magistrado observando as 

peculiaridades de cada caso, julgando-as procedentes ou improcedentes 

com base nas provas trazidas aos autos. Da análise das provas 

carreadas ao presente feito, constata-se não restar demonstrado que os 

agentes públicos tivessem praticados os atos da forma como 

contextualizados na petição inicial. Ao contrário, a cópia do boletim de 

ocorrência lavrado pelos agentes narra detalhadamente os fatos 

evidenciando a necessidade de abordagem policial, uma vez que “durante 

a operação conjunta na área do 1º BPM no local do fato, ...., foi percebido 

que passou na citada rua um veículo GM Prisma de cor preta ano 18/19 de 

placa QCU-5419 – Nobres/MT em atitude suspeita e estacionou em frente 

a casa nº 322 (local alvo da operação), deste modo foi realizada a 

aproximação, dado ordem para que ele descesse do veículo com as mãos 

para cima e logo após posicionar-se com as pernas abertas e os dedos 

entrelaçados sobre a cabeça.” Em relação ao suposto abuso de 

autoridade, o registro da ocorrência elenca que “dado ordem para que ele 

descesse do veículo com as mãos para cima e logo após posicionar-se 

com as pernas abertas e os dedos entrelaçados sobre a cabeça, porém 

este desobedeceu, sendo-lhe dado voz de prisão, momento em que 

resistiu contra a equipe de FT sendo necessária o uso de força física 

moderada e algemas para contê-lo. Após contido foi detido e encaminhado 

até a delegacia “Central de Flagrantes”. Resta demonstrada 

detalhadamente a origem lícita da investigação policial que resultou na 

detenção do reclamante, bem como que foram obedecidos os preceitos 

legais, tendo sido necessária força policial em decorrência de resistência 

praticada pelo próprio requerente. Destaca-se a parte autora não juntou 

nos autos prova suficiente que indicasse que sofreu abusos dos agentes 

eis que o laudo médico não é capaz de imputar às autoridades policiais o 

trauma no olho esquerdo do requerente. Não há provas ainda, da alegada 

tentativa de coação no intuito de manter acesso ao seu aparelho celular, 

ônus que lhe cabia por se tratar de fato constitutivo de seu direito, a teor 

do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a ausência 

da prova documental com elementos mínimos sobre o alegado nos autos 

inviabiliza a produção da prova testemunhal, porquanto a prova 

testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de prova documental 

exigida por lei. Em resumo, agiram os agentes de segurança pública no 

regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, 

não havendo elementos nos autos a indicar que agiram com exacerbação 

em sua conduta. Logo, diante da prova colhida, não há se falar em 

atuação estatal praticada com abuso de autoridade ou excesso de força 

que não aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, no estrito 

cumprimento do seu dever legal, de modo que, ausente conduta ilícita, não 

há se falar em responsabilidade civil, não ocorrendo, por consequência, a 

respectiva obrigação de indenizar. O entendimento jurisprudencial adotado 

pelos Tribunais de Justiça segue o mesmo raciocínio, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – 

INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO 

CRIMINAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA - 

Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de 

ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu, consistem em 

exercício regular de direito não há ilicitude no ato - Não comprovação de 

má-fé ou de leviandade para a instauração de investigação criminal ou 

para a propositura de ação penal, nem a ilicitude do ato ausência de 

dolo/culpa - Ausência de elementos que compõe a relação obrigacional 

por responsabilidade civil. Ausência do dever de indenizar. Exegese dos 

artigos 186, 187 e 927, do Código Civil - - Ratificação dos fundamentos da 

r. sentença nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – 

Manutenção da sentença de procedência – Negado provimento ao 

recurso. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 

1016570-26.2016.8.26.0053, julgado em 15.02.2017, publicado em 

15.02.2017). Em relação aos danos materiais pretendidos, verifica-se que 

a contratação de serviço médico particular foi ato discricionário do 

requerente, uma vez que o sistema público de saúde fornece o referido 

serviço sem qualquer ônus financeiro. Portanto, não há que se falar em 

restituição de qualquer valor. Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

EXINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se Intimem-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005001-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREISON DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1005001-02.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CREISON DO NASCIMENTO 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). CREISON DO 

NASCIMENTO SILVA, servidor militar, ajuizou a ação contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, almejando “NO MÉRITO A PROCEDÊNCIA, a confirmação 

da tutela pleiteada, para declarar o direito ao enquadramento funcional por 

progressão, supradita a progressão do autor promovendo-o ao posto de 

2º Tenente BMMT a partir de 02 de julho de 2012, e no ano de 2014 o 

posto de 1º Tenente BMMT e em 2016 ao posto de Capitão BMMT. Pela 

legislação em vigor sem qualquer sanção administrativa ou fato impeditivo 

do direito à progressão e por haver vagas disponíveis para tal pedido.” A 

Liminar foi indeferida. Citada, a parte reclamada não compareceu na 

audiência inicial, contudo apresentou defesa. Contudo, não são aplicados 

os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da indisponibilidade do 

interesse público, consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do 

CPC/2015. Passa-se ao julgamento. Extrai-se da contestação a arguição 

da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da improcedência do 

pedido. Verifica-se que a ação meramente declaratória ou declaratória 

pura é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas 

sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, 

leciona o doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a 

respeito do ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) 

do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, nem 

constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se torne 

claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se 

é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só 

enunciado de existência. A prestação jurisdicional em simples 

clarificação”.( Tratado das ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 

) Portanto, o objetivo é restrito a obter uma declaração judicial, a qual não 

conterá pedido de condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer 

obrigação, portanto não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade 

utilizada em ações puramente declaratórias, por pretender sua 

reclassificação para ser promovido, e a consequência desta preterição do 

direito a promoção é ser ressarcido com a diferença salarial. Desse modo, 

é cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo 

prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a 

Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre 

retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que 

esta sujeita à prescrição do fundo de direito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO 

LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO 

QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA 

REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE 

AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 

reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo no ano de 2012. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo 

ou interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se 

postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido 

para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo 

na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Renata Mattos Camargo de Paiva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1034681-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AVELINA DO BOM DESPACHO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1034681-09.2019.8.11.0041 INTERESSADO: MARIA AVELINA DO BOM 

DESPACHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensa-se o relatório 

(conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência proposta por MARIA AVELINA DO BOMDESPACHO 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ para 

viabilizar a sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 

liminar foi deferida e cumprida em 07/08/2019. Citadas, as partes 

reclamadas apresentaram contestação. Passa-se ao julgamento. Quanto 

as preliminares serão analisadas conjuntamente com o mérito da ação, por 

se confundirem. Registra-se que no id. 23009102 consta a notícia que a 

parte reclamante veio a óbito em 10/08/2019, mesmo após ter recebido o 

tratamento adequado e ser internada no leito de UTI no Hospital e Pronto 

Socorro Municipal de Cuiabá. Contudo, no presente caso, subsiste o 

interesse e a necessidade da prolação de uma sentença que efetivamente 

julgue o mérito da controvérsia, uma vez que foi deferida e cumprida a 

liminar pretendida. Não obstante a morte da paciente, após a realização do 

procedimento médico pleiteado, há necessidade de confirmar a decisão 

que deferiu o pedido de tutela antecipada, não configurando a perda do 

objeto da demanda, uma vez que houve despesas/gastos com o 

procedimento/tratamento do paciente que precisam ser dirimidos, e que 

não desaparecem, necessitando a reapreciação definitiva. (TJMT 

Apelação/Remessa Necessária 46931/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017). Ante o exposto, RATIFICA-SE a 

liminar deferida e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido versado na inicial 

limitando a medida até a data do óbito da beneficiária (10/08/2019), e, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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